
(สําเนา) 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
……………………………………….. 

   ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาสังคมสงเคราะห จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมคัร 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑวิธีการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ขอ ๖ (๑) มีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ ของ 
บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 
๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  
๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 
(ข) ลักษณะตองหาม 

๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง   
๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือ

เปนโรคตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
๓) เปนผูท่ีอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอ่ืน 
๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
๖) เปนบุคคลลมละลาย 
๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากงาน เพราะกระทําผิดวินัยตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอ่ืน 
๑๐) เปนผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน

หนวยงานของรัฐ 

 

 

 

 



๒ 
 
 (๒) มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
 (๓) ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 ผูสมัครจะตองรับรองคุณสมบัติตนเองวาครบถวนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
ตรวจสอบวาคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาขาดคุณสมบัติทันที 
 อนึ่ง ผูผานการคัดเลือก ตองไปทําการตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยผูท่ีมี
ผลการตรวจเปนปกติจึงจะไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

๒. คุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครตําแหนงอาจารยใหมที่ไมใชวุฒิปริญญาเอก 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของการรับอาจารยใหมท่ีไมใชวุฒิ
ปริญญาเอก จะตองมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL(Paper-based) ไมนอยกวา ๕๐๐ หรือ TOEFL 
(Computer-based) ไมนอยกวา ๑๗๓  หรือ TOEFL (Internet-based) ไมนอยกวา ๖๑ หรือ IELTS ไมนอยกวา 
๕  หรือ TOEIC ไมนอยกวา ๖๐๐ หรือ PSU GET (เฉลี่ยทุกทักษะ) ไมนอยกวา ๗๐ %  โดยใหยื่นภายในเวลา 
๑ ป นับแตวันจาง หากไมสามารถยื่นตามเกณฑท่ีกําหนดได คณะกรรมการประจําคณะอาจขยายเวลาการยื่น
คะแนนภาษาอังกฤษไดอีก ๑ ป และเม่ือครบ ๒ ป แลวไมสามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีกําหนดได 
อาจพิจารณาไมจางตอได ยกเวนผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสื่อสาร ท้ังนี้ 
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจบปริญญาโทและไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกแลว ไมตองยื่นคะแนน
ภาษาอังกฤษอีก 

๓. ตําแหนงและคุณวุฒิที่รับสมัคร 
 ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย) 

๔. อัตราเงินเดือน 
 วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ ๒๔,๖๐๐ บาท 

๕. สวัสดิการและสิทธิประโยชน 
 พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ จากมหาวิทยาลัย  เชน 

๑) ท่ีพักอาศัย 
๒) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
๓) สิทธิคารักษาพยาบาล (ในสวนท่ีนอกเหนือจากระบบประกันสังคม) รวมถึงคาคลอดบุตร 

ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง) และกรณีเปนผูปวยนอก รวมถึงการ
ตรวจสุขภาพประจําป (เฉพาะตนเอง) ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย  

๔) คาเลาเรียนบุตรในแตละระดับการศึกษาใหเบิกไดตามสิทธิ์ของขาราชการ 
๕) มีระบบสวัสดิการเงินยืมของมหาวิทยาลัย เชน โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา/ไมมีดอกเบี้ย  
๖) กองทุนสวัสดิการ 
๗) โครงการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห 
๘) โอกาสของบุตรท่ีจะมีสิทธิเขาเรียนในโรงเรียนสาธิต ม.อ. หรือโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ  
๙) สิทธิในการเขารับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ไดรับการเชิดชูเกียรติ ไดรับเครื่องราช-

อิสริยาภรณ เชนเดียวกับขาราชการอ่ืน ๆ เปนตน 

๖. ระยะเวลาการรับสมัคร 
 รับสมัครตั้งแตวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวัน
และเวลาราชการ 



๓ 
 

๗. สถานที่รับสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัคร ติดตอยื่นใบสมัครไดดวยตนเองไดท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ี สํานักงาน
เลขานุการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ๑๘๑ 
ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี รหัสไปรษณีย ๙๔๐๐๐ โทร. ๐๗๓-๓๓๑๓๐๔ 
หรือ ๐๗๓-๓๑๓๙๒๘-๔๕ ตอ ๓๐๒๘  
 สําหรับผูสมัครทางไปรษณีย จะถือวันประทับตราไปรษณียเปนวันยื่นใบสมัคร โดยจัดสง
เอกสารการสมัครมายังท่ีอยูเดียวกันท่ีระบุขางตน ท้ังนี้ใหระบุวงเล็บมุมซองดวยขอความวา “เอกสารสมัครงาน” 

๘. เอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบในการสมัคร 
๑) ใบสมัครท่ีกรอกขอความครบถวนสมบูรณแลว จํานวน ๑ ชุด พรอมติดรูปถายขนาด ๑ นิ้ว 

ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน ๖  เดือน จํานวน ๑  รูป  
๒) หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร หรือประวัติสวนตัว (Resume) และหรือหนังสือรับรอง

โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ ชุด 
๓) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลว      

กอนวันท่ีท่ียื่นใบสมัคร และสําเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก) จํานวน ๑ ชุด 

๔) กรณีใชวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางประเทศ ผูสมัครจะตองแนบหนังสือแจงผล
การเทียบคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปดวย โดยขอใหเจาตัวติดตอกับสํานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. โทร. ๐๒-๓๕๔-๕๔๘๑ 

๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ชุด 
๖) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน 

จํานวน ๑ ชุด 
๗) หลักฐานอ่ืนใด (ถามี)  เชน  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล 

จํานวน ๑ ชุด 
๘) เสนอโครงรางการวิจัยในหัวขอตามสาขาวิชาท่ีสมัครโดยใชแบบเสนอโครงการวิจัยตามท่ี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดไวทายประกาศนี้ จํานวน ๑ ชุด 
๙) ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไมนอยกวา ๕๐๐ หรือคะแนน

ภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU GET (ถามี) ตามขอ ๑ ของประกาศฉบับนี ้จํานวน ๑ ชุด 
๑๐) เพศชาย ใหแนบหนังสือสําคัญแบบ สด.๘ (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรอง

ผลการเขาตรวจเลือกทหารแบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของทางทหารไปดวย จํานวน ๑ ชุด 

 โดยผูสมัครจะตองลงลายมือชื่อเปนผูรับรอง “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ        
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนดไวในประกาศแลว ใหถือวาผูสมัครรายนั้น    
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธิ์ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือก และจะไมมีสิทธิ์
เรียกรองคาเสียหายใดๆ 

๙. การตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวทิยาพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย กําหนดใหผูท่ีผานการคัดเลือกเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ไปตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยใชชุดการตรวจสุขภาพ
รางกายและตรวจทางจิตวิทยาสําหรับขาราชการท่ีจะไปศึกษาตอตางประเทศท่ีโรงพยาบาลของรัฐ ผูท่ีผลการ
ตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยาเปนปรกติ จึงจะไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สําหรับคาใชจายการตรวจใหเบิกจายจากคณะ/หนวยงานตนสังกัด 



๔ 
 

๑๐. ข้ันตอนการรับสมัคร 
๑) ใหผูสนใจสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในการสมัคร โดยสมัครไดดวย

ตนเอง หรือสงทางไปรษณีย 
๒) เม่ือไดรับใบสมัครแลวคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร และจะติดตอผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีตองการโดยตรงมาทําการคัดเลือก และจะแจงหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ี และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ในการคัดเลือกใหผูสมัครทราบตอไป 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
       

(ลงชื่อ) ปริศวร  ยิ้นเสน  
(รองศาสตราจารย ดร.ปริศวร  ยิ้นเสน) 

รักษาการในตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 
 

สําเนาถูกตอง   
   

(นางวาสนา  สีลาภเก้ือ)   
นักวิชาการอุดมศึกษา  วาสนา/ราง/พิมพ/ทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  

ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ตําแหนงและคุณวุฒิ  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ และภาระงานท่ีปฏิบัติของผูผานการคัดเลือกได 
 

ตําแหนง คุณสมบัติผูสมัคร ภาระงานท่ีปฏิบัติ 
๑. อาจารย ๑ อัตรา 
(สาขาสังคมสงเคราะห) 
(ตําแหนงเลขท่ีรอจัดสรร) 
 

วุฒิปริญญาโท แผน ก ทางสังคม
สงเคราะห นโยบายสังคม หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

๑. ภาระงานสอน รายวิชาในหลกัสูตร สค.บ.
(สังคมสงเคราะห) 
๒. ภาระงานวิจัย/งานวิชาการ/ตํารา/คูมือ 

ผลิตงานวิจัย บทความวิชาการ บทความ
วิจัย หรือผลงานวิชาการอ่ืนๆตามศักยภาพใน
ปริมาณท่ีสอดคลองกับเกณฑของคณะ 
๓. ภาระงานบริการวิชาการ  

เปนกรรมการ วทิยากร อาจารยพิเศษ 
ผูสอนเสริม หรือผูจัดกิจกรรมตาง ๆ ใน
โครงการบริการวิชาการแกหนวยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
๔. ภาระงานอ่ืนๆ  

อาจารยท่ีปรึกษา / ภาระงานท่ีไดรับ
มอบหมายจากภาควิชา/คณะ 

 



แบบ พ.1/42

เลขที่……….……….

                        ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร              รูปถาย
                                                                                                                                                                                     ขนาด 1 นิ้ว

                           ตําแหนง…………………………………..…………………

คณะ/หนวยงานที่สมัคร   …………………………………………………………………

เงินเดือนที่ตองการ   ……………………. บาท         ลักษณะงาน          Full Time               Part Time

1. ขอมูลทั่วไป

เลขที่บัตรประชาชน   ……………………………………………..

ชื่อ   ……………………………….……………นามสกุล ………………………………………….

เพศ             ชาย               หญิง       วัน/เดือน/ปเกิด ……………………………….. อายุ ………… ป

เชื้อชาติ………………………….  สัญชาติ …………………………..

2. สถานที่ติดตอไดสะดวก

บานเลขที่ …………… หมูที่ ……  หมูบาน……….………….ตรอก/ซอย……………..ถนน……..………………….

ตําบล/แขวง……………………… อําเภอ ……..………………………..จังหวัด ……………….……………………

รหัสไปรษณีย ………..…………..  โทรศัพท ……………………………E-mail …………………………………….

3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี          วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….

                               สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ.  ………………

          เกรดเฉลี่ย  …………………….

ปริญญาโท          วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….

                               สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………

          เกรดเฉลี่ย  …………………….

ปริญญาเอก            วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….

                               สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ.  ………………

          เกรดเฉลี่ย  …………………….

อื่น ๆ          วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….

                               สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ.  ………………

          เกรดเฉลี่ย  …………………….
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4. ประวัติการทํางาน  เรียงตามลําดับครั้งสุดทายไปหาครั้งแรก

• สถานที่ทํางานครั้งสุดทาย  ………………………………………….……………………………………………..

ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….

ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท

สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………

• สถานที่ทํางาน

ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….

ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท

สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………

• สถานที่ทํางาน

ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….

ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท

สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………

5. ภาษา             พูด                              อาน                         เขียน

                                    ภาษาอังกฤษ                             ดีมาก                            ดีมาก                         ดีมาก

ดี                                   ดี                               ดี

พอใช                            พอใช                          พอใช

        ภาษาอื่น ๆ  ระบุ                        ดีมาก                            ดีมาก                         ดีมาก

ดี                                   ดี                               ดี

พอใช                            พอใช                          พอใช

6. ความรูทางคอมพิวเตอร    ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

7. ผลงานทางวิชาการ   ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

8. ประสบการณพิเศษอื่น ๆ    ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ……………….…………………………ผูสมัคร

         (……………………………………….)

………/………………./……….

หมายเหตุ   กรอกขอมูลใหไดรายละเอียดมากที่สุด เพื่อประโยชนของทานเอง และสามารถแนบประวัติและเอกสารอื่น ๆ

                   เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัวทานเพิ่มเติมพรอมกับใบสมัครได



แบบเสนอโครงร่างงานวิจัยประกอบการสมัครงานต าแหน่งอาจารย์   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 (โดยสังเขป) 
 

๑. ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทย          
  ภาษาอังกฤษ         

๒. ชื่อผู้วิจัย            

๓. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย  (แนวคิด หลักการ และเหตุผล) 
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             

๔. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             

๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             

๗. วิธีการด าเนินการวิจัย (โดยสรุป) 
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             

๘. ขอบเขตการวิจัย  
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             

๙. สถานที่ท าวิจัย  
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๑๐. งบประมาณและระยะเวลาด าเนินงาน  
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             

๑๑. ขั้นตอนของแผนการด าเนินงาน  
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             

๑๒. เอกสารอ้างอิง 
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