(สำเนำ)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
………………………………………..
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตำแหน่งอำจำรย์ จำนวน 2 อัตรำ ตำแหน่งเลขที่ 3734 และ 1050 (สำขำวิชำภำษำอังกฤษ และ
สำขำวิชำภำษำและวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ข้อ ๖ (๑) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ ของ
บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กาหนด
๓) เป็ นผู้ ที่อยู่ ระหว่างถูกสั่งพัก งาน หรือถูกสั่งให้ ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากงาน เพราะกระทาผิ ดวินัยตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
๑๐) เป็ น ผู้ เ คยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานของรัฐ

๒
(๒) มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
(๓) ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ รองคุ ณ สมบั ติ ต นเองว่ า ครบถ้ ว นตามประกาศรั บ สมั ค ร หากภายหลั ง
ตรวจสอบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที
อนึ่ง ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องไปทาการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยผู้ที่มี
ผลการตรวจเป็นปกติจึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

๒. ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร
ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 2 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

๓. อัตรำเงินเดือน
๑) วุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 31,500 บาท
๒) วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 26,250 บาท

๔. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น
๑) ที่พักอาศัย
๒) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
๓) สิทธิค่ารักษาพยาบาล (ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม) รวมถึงค่าคลอดบุตร
ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง) และกรณีเป็นผู้ป่ว ยนอก รวมถึงการ
ตรวจสุขภาพประจาปี (เฉพาะตนเอง) ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
๔) ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ
๕) มีระบบสวัสดิการเงินยืมของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่า/ไม่มีดอกเบี้ย
๖) กองทุนสวัสดิการ
๗) โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
๘) โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต ม.อ. หรือโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
๙) สิทธิในการเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิด ชูเกียรติ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่นเดียวกับข้าราชการอื่น ๆ เป็นต้น

๕. ระยะเวลำกำรรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในวัน
และเวลาราชการ

๖. ค่ำธรรมเนียม
ผู้สมัครจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 300 บาท

๗. สถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่น ใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สานักงาน
เลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๑๘๑
ถนนเจริญประดิษฐ์ ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐ โทร. ๐๗๓-๓๓๑๓๐๔
หรือ ๐๗๓-๓๑๓๙๒๘-๔๕ ต่อ ๓๐๒๘

๓
สาหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร โดยจัดส่ง
เอกสารการสมัครมายังที่อยู่เดียวกันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ให้ระบุวงเล็บมุมซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน”

๘. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรสมัคร
๑) ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จานวน ๑ ชุด พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
๒) หนังสือแนะนาตัวของผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) และหรือหนังสือรับรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ ชุด
๓) สาเนาใบปริญญาบัตร หรือสาเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว
ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร และสาเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ทุกระดับกำรศึกษำ (ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก) จานวน ๑ ชุด
๔) กรณีใช้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผล
การเทียบคุณวุฒิของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปด้วย โดยผู้สมัครจะต้องดาเนินการ
ประสานงานกับสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. ด้วยตนเอง โทร. ๐๒-๓๕๔-๕๔๘๑
๕) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ชุด
๖) ใบรั บ รองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน
จานวน ๑ ชุด
๗) หลั กฐานอื่น ใด (ถ้ามี) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สาเนาใบเปลี่ ยนชื่อตัว /ชื่อสกุล
จานวน ๑ ชุด
๘) เสนอโครงร่างการวิจัยในหัวข้อตามสาขาวิชาที่สมัครโดยใช้แบบเสนอโครงการวิจัยตามที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้ จานวน ๑ ชุด
๙) ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-based ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
Computer-based ไม่น้ อ ยกว่ า 173 หรื อ Internet-based ไม่ น้ อยกว่า 61) หรือ คะแนนภาษาอั งกฤษ
IELTS ไม่น้อยกว่า 5 หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ PSU-TEP เฉลี่ยทุกทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
จานวน ๑ ชุด (สำหรับผู้สมัครที่ยื่นด้วยวุฒิปริญญำโท)
๑๐) ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ PSU-TEP เฉลี่ยทุกทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
จานวน ๑ ชุด (สำหรับผู้สมัครที่ยื่นด้วยวุฒิปริญญำเอก)
๑๑) เพศชาย ให้แนบหนังสือสาคัญแบบ สด.๘ (สมุดประจาตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรอง
ผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย จานวน ๑ ชุด
โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “สาเนาถูกต้อง” ในสาเนาเอกสารทุกฉบับ
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

๙. กำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยและตรวจทำงจิตวิทยำพนักงำนมหำวิทยำลัยตำแหน่งอำจำรย์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย กาหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ ไปตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิ ทยา โดยใช้ชุดการตรวจสุขภาพ
ร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาสาหรับข้าราชการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศที่โรงพยาบาลของรัฐ ผู้ที่ผลการ
ตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ จึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาหรับค่าใช้จ่ายการตรวจให้เบิกจ่ายจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด

๔

๑๐. ขั้นตอนกำรรับสมัคร
๑) ให้ผู้สนใจสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัคร โดยสมัครได้ด้วย
ตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์
๒) เมื่อได้รับใบสมัครแล้วคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน หนังสือแนะนาตัวของผู้สมัคร และจะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ต้องการโดยตรงมาทาการคัดเลือก และจะแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียด
อื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

ปริศวร์ ยิ้นเสน
(ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำเนำถูกต้อง
(นำงวำสนำ สีลำภเกื้อ)
นักวิชำกำรอุดมศึกษำ

วำสนำ/ร่ำง/พิมพ์/ทำน

๕
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งอำจำรย์
ลงวันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2562
ตำแหน่งและคุณวุฒิ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และภำระงำนที่ปฏิบัติของผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้
ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
ภำระงำนที่ปฏิบัติ
๑. อาจารย์
วุฒิปริญญำเอก หรือ เทียบเท่ำ
1. ภำระงำนสอน รายวิชาในหลักสูตร ศศ.บ.
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดี (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งเลขที่ 3734 อังกฤษ การแปล ภาษาศาสตร์
2. ภำระงำนวิจัย/งำนวิชำกำร/ตำรำ/คู่มือ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ผลิตงานวิจัย บทความวิชาการ บทความ
ภาษาและการสื่อสาร หรือวรรณคดี
วิจัย หรือผลงานวิชาการอื่นๆตามศักยภาพใน
เปรียบเทียบ
ปริมาณที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของคณะ
*ทั้งนี้ ผู้สมัครมีวุฒิปริญญาตรีทาง 3. ภำระงำนบริกำรวิชำกำร
ภาษาอังกฤษหรือเรียนวิชาภาษา
เป็นกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ
อังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ผู้สอนเสริม หรือผู้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
(ไม่รับวุฒิ เอก-โท)
โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายใน
**ไม่รับวุฒิปริญญาเอก ทางการสอน และภายนอกมหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ
4. ภำระงำนอื่นๆ
อาจารย์ที่ปรึกษา / ภาระงานที่ได้รับ
๒. อาจารย์
วุฒิปริญญำเอก หรือ เทียบเท่ำ หรือ
มอบหมายจากภาควิชา/คณะ
สำขำวิชำภำษำและ
ปริญญำโท แผน ก ทาง
วรรณคดีอังกฤษหรือ
อเมริกัน
ตาแหน่งเลขที่ 1050

๑. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษหรือ
อเมริกัน
๒. วรรณคดีศึกษา (สาขาวรรณคดี
อังกฤษหรืออเมริกัน)
๓. วรรณคดีเปรียบเทียบ (สาขา
วรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน)
๔. หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ สาหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก
1. จะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
2. หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์คุณสมบัติในข้อ 7 (9)
3. แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

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
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอื่น ๆ ระบุ

พูด
ดีมาก

อาน
ดีมาก

เขียน
ดีมาก

ดี

ดี

ดี

พอใช
ดีมาก

พอใช
ดีมาก

พอใช
ดีมาก

ดี

ดี

ดี

พอใช

พอใช

พอใช

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

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

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

ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ า "ไม่ เป็ นผู้ท� กี องทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื�อการศึกษายื�นคําฟ้ องต่ อศาลกรณีผิดสัญญา
กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื�อการศึกษา (กยศ.)"
ลงชื่อ……………….…………………………ผูสมัคร
(……………………………………….)
………/………………./……….
หมายเหตุ กรอกขอมูลใหไดรายละเอียดมากที่สุด เพื่อประโยชนของทานเอง และสามารถแนบประวัติและเอกสารอื่น ๆ
เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัวทานเพิ่มเติมพรอมกับใบสมัครได

แบบเสนอโครงร่างงานวิจัยประกอบการสมัครงานตาแหน่งอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(โดยสังเขป)
๑. ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. ชื่อผู้วิจัย
๓. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาวิจัย (แนวคิด หลักการ และเหตุผล)

๔. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

-2๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๗. วิธีการดาเนินการวิจัย (โดยสรุป)

๘. ขอบเขตการวิจัย

๙. สถานที่ทาวิจัย

-3๑๐. งบประมาณและระยะเวลาดาเนินงาน

๑๑. ขั้นตอนของแผนการดาเนินงาน

๑๒. เอกสารอ้างอิง

