(สําเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ครั้งที่ 6/2563
………………………………………..
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา เลขที่ 3728 สาขาวิชาพัฒนาสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูสมัคร

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑวิธีการสรรหาและคัดเลื อก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ขอ ๖ (๑) มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ ของ
บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือ
เปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
๓) เปนผูที่อยูระหว างถู กสั่ งพั กงาน หรือถูกสั่งให ออกจากงานไวกอนตามขอบั ง คับ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๖) เปนบุคคลลมละลาย
๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากงาน เพราะกระทําผิดวินัย ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
๑๐) เป น ผู เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบเข า รั บ ราชการหรื อ เข า ปฏิ บั ติ ง านใน
หนวยงานของรัฐ

๒
(๒) มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
(๓) ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ผู ส มั ค รจะต อ งรั บ รองคุ ณ สมบั ติ ต นเองว า ครบถ ว นตามประกาศรั บ สมั ค ร หากภายหลั ง
ตรวจสอบวาคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาขาดคุณสมบัติทันที
อนึ่ง ผูผานการคัดเลือก ตองไปทําการตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยผูที่มี
ผลการตรวจเปนปกติจึงจะไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

๒. ตําแหนงและคุณวุฒิที่รับสมัคร

ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย)

๓. อัตราเงินเดือน

วุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 31,500 บาท

๔. สวัสดิการและสิทธิประโยชน

พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ จากมหาวิทยาลัย เชน
๑) ที่พักอาศัย
๒) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
๓) สิทธิคารักษาพยาบาล (ในสวนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม) รวมถึงคาคลอดบุตร
ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติส ายตรง) และกรณีเปนผูปวยนอก รวมถึงการ
ตรวจสุขภาพประจําป (เฉพาะตนเอง) ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
๔) คาเลาเรียนบุตรในแตละระดับการศึกษาใหเบิกไดตามสิทธิ์ของขาราชการ
๕) มีระบบสวัสดิการเงินยืมของมหาวิทยาลัย เชน โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา/ไมมีดอกเบี้ย
๖) กองทุนสวัสดิการ
๗) โครงการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห
๘) โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเขาเรียนในโรงเรียนสาธิต ม.อ. หรือโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ
๙) สิทธิในการเขารับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ไดรับการเชิดชูเกียรติ ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ เชนเดียวกับขาราชการอืน่ ๆ เปนตน

๕. ระยะเวลาการรับสมัคร
และเวลาราชการ

รับสมัครตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในวัน

๖. คาธรรมเนียม

ผูสมัครจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 300 บาท สําหรับผูสมัครทาง
ไปรษณียสามารถโอนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบไดที่ ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี 704-290662-0
ชื่อบัญชีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.อ. สาขาสงขลานครินทร (ปตตานี) และใหแสดงหลักฐาน
การโอนเงิ น ดั ง กล า วพร อ มรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งแนบมาพร อ มใบสมั ค ร ทั้ ง นี้ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการคื น เงิ น
คาธรรมเนียมการสมัครสอบทุกกรณี

๓

๗. สถานที่รับสมัคร

ผูประสงคจะสมัคร ติดตอยื่นใบสมัครไดดวยตนเองไดที่หนวยงานการเจาหนาที่ สํานักงาน
เลขานุการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ๑๘๑
ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี รหัสไปรษณีย ๙๔๐๐๐ โทร. ๐๗๓-๓๓๑๓๐๔
หรือ ๐๗๓-๓๑๓๙๒๘-๔๕ ตอ ๓๐๒๘
สําหรับผูสมัครทางไปรษณี ย จะถือวันประทับ ตราไปรษณียเปนวั นยื่ นใบสมั คร โดยจัด ส ง
เอกสารการสมัครมายังที่อยูเดียวกันที่ระบุขางตน ทั้งนี้ใหระบุวงเล็บมุมซองดวยขอความวา “เอกสารสมัครงาน”

๘. เอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบในการสมัคร

๑) ใบสมัครที่กรอกขอความครบถวนสมบูรณแลว จํานวน ๑ ชุด พรอมติดรูปถายขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป
๒) หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร หรือประวัติสวนตัว (Resume) และหรือหนังสือรับรอง
โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ ชุด
๓) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลว
กอนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร และสําเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก) จํานวน ๑ ชุด
๔) กรณีใชวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางประเทศ ผูสมัครจะตองแนบหนังสือแจงผล
การเทียบคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปดวย โดยผูสมัครจะตองดําเนินการ
ประสานงานกับสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. ดวยตนเอง โทร. ๐๒-๓๕๔-๕๔๘๑
๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ชุด
๖) ใบรั บ รองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
จํานวน ๑ ชุด
๗) หลั กฐานอื่ น ใด (ถ า มี) เชน สําเนาทะเบีย นสมรส สําเนาใบเปลี่ย นชื่อตัว /ชื่อสกุล
จํานวน ๑ ชุด
๘) เสนอโครงรางการวิจัยในหัวขอตามสาขาวิชาที่สมัครโดยใชแบบเสนอโครงการวิจัยตามที่
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดไวทายประกาศนี้ จํานวน ๑ ชุด
๙) ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP
ที่มีอายุไมเกิน 2 ป จํานวน ๑ ชุด
๑๐) เพศชาย ใหแนบหนังสือสําคัญแบบ สด.๘ (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรอง
ผลการเขาตรวจเลือกทหารแบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของทางทหารไปดวย จํานวน ๑ ชุด
โดยผู ส มั ครจะต องลงลายมือชื่อเปน ผูรับ รอง “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศแลว ใหถือวาผูสมัครรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธิ์ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือก และจะไมมีสิทธิ์
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ

๔

๙. การตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย กําหนดใหผูที่ผานการคัดเลือกเปนพนั กงาน
มหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ไปตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยใชชุดการตรวจสุขภาพ
รางกายและตรวจทางจิตวิทยาสําหรับขาราชการที่จะไปศึกษาตอตางประเทศที่โรงพยาบาลของรัฐ ผูที่ผลการ
ตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยาเปนปรกติ จึงจะไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สําหรับคาใชจายการตรวจใหเบิกจายจากคณะ/หนวยงานตนสังกัด

๑๐. ขั้นตอนการรับสมัคร

๑) ใหผูสนใจสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการสมัคร โดยสมัครได
ดวยตนเอง หรือสงทางไปรษณีย
๒) เมื่ อ ได รั บ ใบสมั ค รแล ว คณะกรรมการดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กจะพิ จ ารณาจากใบสมั ค ร
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร และจะติดตอผูสมัครที่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการโดยตรงมาทําการคัดเลือก และจะแจงหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่
และรายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกใหผูสมัครทราบตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)
ปริศวร ยิ้นเสน
(ศาสตราจารย ดร.ปริศวร ยิ้นเสน)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สําเนาถูกตอง
(นางวาสนา สีลาภเกื้อ)
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ

วาสนา/ราง/พิมพ/ทาน

๕
รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ครั้งที่ 6/2563
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ตําแหนงอาจารย คุณวุฒิ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และภาระงานที่ปฏิบัติของผูผานการคัดเลือกได
ตําแหนงเลขที/่ สาขาวิชา
คุณสมบัติผูสมัคร
ภาระงานที่ปฏิบัติ
1. ตําแหนงเลขที่ 3728 วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ภาระงานสอน รายวิชาในหลักสูตร ศศ.บ.
(สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ทางสาขาวิชาพัฒนาสังคม
(พัฒนาสังคม) หรือรายวิชาทางพัฒนา
สังคม
ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองมีวุฒิปริญญาตรี
* ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการ
หรือ ปริญญาโท ทางพัฒนาสังคม หรือ วิชาการ และภาระงานอื่น ๆ รายละเอียด
สาขาที่เกี่ยวของ
แนบทายตาราง
หมายเหตุ
1. หากมีผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ และพรอมที่จะปฏิบัติงานทันที
จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
2. ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ไดแก การผลิตงานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย
หรือผลงานวิชาการอื่นๆตามศักยภาพในปริมาณที่สอดคลองกับเกณฑของคณะ
3. ภาระงานบริการวิช าการ ไดแก การเปนกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ ผูสอนเสริม หรือผูจั ด
กิจกรรมตาง ๆ ในโครงการบริการวิชาการแกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ภาระงานอื่น ๆ ไดแก การเปนอาจารยที่ปรึกษา/ภาระงานที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา/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
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

