
(ส ำเนำ) 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
……………………………………….. 

   ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่งเลขที่ 1051 สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมคัร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ข้อ ๖ (๑) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ ของ 
บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 

๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง   
๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ

เป็นโรคตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 
๓) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น 
๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระท าผิดวินัยตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น 
๑๐) เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
  



๒ 
 
 (๒) มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
 (๓) ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
ตรวจสอบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 
 อนึ่ง ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องไปท าการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยผู้ที่มี
ผลการตรวจเป็นปกติจึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

๒. ต ำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร 
 ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 

๓. อัตรำเงินเดือน 
๑) วุฒิปริญญาเอก  อัตราเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

๔. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากมหาวิทยาลัย  เช่น 

๑) ที่พักอาศัย 
๒) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
๓) สิทธิค่ารักษาพยาบาล (ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม) รวมถึงค่าคลอดบุตร 

ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง) และกรณีเป็นผู้ป่วยนอก รวมถึงการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี (เฉพาะตนเอง) ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย  

๔) ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ 
๕) มีระบบสวัสดิการเงินยืมของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า/ไม่มีดอกเบี้ย  
๖) กองทุนสวัสดิการ 
๗) โครงการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห ์
๘) โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต ม.อ. หรือโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  
๙) สิทธิในการเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้รับเครื่องราช -

อิสริยาภรณ์ เช่นเดียวกับข้าราชการอ่ืน ๆ เป็นต้น 

๕. ระยะเวลำกำรรับสมัคร 
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 ในวัน
และเวลาราชการ 

๖. สถำนที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
เลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๑๘๑ 
ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐ โทร. ๐๗๓-๓๓๑๓๐๔ 
หรือ ๐๗๓-๓๑๓๙๒๘-๔๕ ต่อ ๓๐๒๘  
 ส าหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร โดยจัดส่ง
เอกสารการสมัครมายังที่อยู่เดียวกันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ให้ระบุวงเล็บมุมซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน” 
 



๓ 
 
๗. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรสมัคร 

๑) ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จ านวน ๑ ชุด พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน จ านวน ๑  รูป  

๒) หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) และหรือหนังสือรับรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ ชุด 

๓) ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว      
ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร และส าเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ทุกระดับกำรศึกษำ (ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก) จ านวน ๑ ชุด 

๔) กรณีใช้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผล
การเทียบคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปด้วย โดยผู้สมัครจะต้องด าเนินการ
ประสานงานกับส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. ด้วยตนเอง โทร. ๐๒-๓๕๔-๕๔๘๑ 

๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ชุด 
๖) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 

จ านวน ๑ ชุด 
๗) หลักฐานอ่ืนใด (ถ้ามี)  เช่น  ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล 

จ านวน ๑ ชุด 
๘) เสนอโครงร่างการวิจัยในหัวข้อตามสาขาวิชาที่สมัครโดยใช้แบบเสนอโครงการวิจัยตามที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ จ านวน ๑ ชุด 
๙) ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หรือคะแนน

ภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU GET (ถ้ามี) จ านวน ๑ ชุด 
๑๐) เพศชาย ให้แนบหนังสือส าคัญแบบ สด.๘ (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรอง

ผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย จ านวน ๑ ชุด 

 โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ        
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น    
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่ มีสิทธิ์
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 

๘. กำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยและตรวจทำงจิตวิทยำพนักงำนมหำวิทยำลัยต ำแหน่งอำจำรย์ 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ ไปตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยใช้ชุดการตรวจสุขภาพ
ร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาส าหรับข้าราชการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศที่โรงพยาบาลของรัฐ ผู้ที่ผลการ
ตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ จึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายการตรวจให้เบิกจ่ายจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 

๙. ขั้นตอนกำรรับสมัคร 
๑) ให้ผู้สนใจสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัคร โดยสมัครได้ด้วย

ตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย ์
 
 
 



๔ 
 

๒) เมื่อได้รับใบสมัครแล้วคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัคร และจะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ต้องการโดยตรงมาท าการคัดเลือก และจะแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบต่อไป 

ประกาศ   ณ   วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
       

(ลงชื่อ) ปริศวร์ ยิ้นเสน  
(ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
ส ำเนำถูกต้อง   

   
(นำงวำสนำ  สีลำภเก้ือ)   
นักวิชำกำรอุดมศึกษำ  วำสนำ/ร่ำง/พิมพ์/ทำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  

ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

ต ำแหน่งและคุณวุฒิ  บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และภำระงำนที่ปฏิบัติของผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้ 
ต ำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร ภำระงำนที่ปฏิบัติ 

๑. อำจำรย์  
(ต ำแหน่งเลขที่ 1051) 
 

วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ำ           
ทำงภำษำฝรั่งเศส ภำษำและวรรณคดี
ฝรั่งเศส กำรแปลภำษำฝรั่งเศส กำร
สอนภำษำฝรั่งเศส 

๑. ภำระงำนสอน รำยวิชำในหลกัสูตร ศศ.บ.
(ภำษำยุโรป แขนงวิชำภำษำฝรั่งเศส) 
๒. ภำระงำนวิจัย/งำนวิชำกำร/ต ำรำ/คู่มือ 

ผลิตงานวิจัย บทความวิชาการ บทความ
วิจัย หรือผลงานวิชาการอ่ืนๆตามศักยภาพใน
ปริมาณที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของคณะ 
๓. ภาระงานบริการวิชาการ  

เป็นกรรมกำร วิทยำกร อำจำรย์พิเศษ 
ผู้สอนเสริม หรือผู้จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ใน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย 
๔. ภาระงานอ่ืนๆ  

อำจำรย์ที่ปรึกษำ / ภำระงำนที่ได้รับ
มอบหมำยจำกภำควิชำ/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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า "ไม่เป็นผู้ที�กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศกึษายื�นคาํฟ้องต่อศาลกรณีผิดสัญญา
กู้ยืมเงนิจากกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศกึษา (กยศ.)"



  



 



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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