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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2564 
……………………………………….. 

   ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ต ำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำภำษำมลำยู จ ำนวน 1 อัตรำ 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) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(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 หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระท าผิดวินัยตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น 
๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ 
 (๒) มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
 (๓) ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 



๒ 
 
 ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
ตรวจสอบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 

๒. ต ำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร 
 ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดคุณวุฒิ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ภาระงานที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

๓. อัตรำเงินเดือน 
๑) วุฒิปริญญาเอก  อัตราเดือนละ 31,500 บาท  

๔. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากมหาวิทยาลัย  เช่น 

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

ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง) และกรณีเป็นผู้ป่วยนอก รวมถึงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
(เฉพาะตนเอง) ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

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

อิสริยาภรณ์ เช่นเดียวกับข้าราชการอ่ืน ๆ เป็นต้น 

๕. ระยะเวลำกำรรับสมัคร 
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 

๖. กำรรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทาง เว็บไซต์  ที่ ระบบสมัครงานออนไลน์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่ก าหนดใน
เว็บไซต์ โทรศัพท์ ๐๗๓-๓๓๑๓๐๔ หรือ ๐๗๓-๓๑๓๙๒๘-๔๕ ต่อ ๓๐๒๘  

๗. ค่ำธรรมเนียม 
 ผู้สมัครจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เลขที่บัญชี 704-290662-0 ชื่อบัญชีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.  สาขาสงขลานครินทร์ 
(ปัตตานี) ทัง้นี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทุกกรณี 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องแจ้งการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต์ ระบบสมัครงาน
ออนไลน์ (https://resume.psu.ac.th) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดในเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด ภายในวันที่ 
19 เมษายน พ.ศ. 2564 หากไม่ด าเนินการตามขั้นตอนการสมัครที่ก าหนดภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือ
ว่าท่านเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
  



๓ 
 
๘. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรสมัคร (แนบไฟล์ผ่ำนเว็บไซต์สมคัรงำน) 

๑) รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และเห็นใบหน้าชัดเจน ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  
เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จ านวน ๑  รูป  

๒) หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) หรือหนังสือรับรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ ชุด 

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

๔) กรณีใช้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการ
เทียบคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 1 ชุด 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 หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP 

ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี จ านวน ๑ ชุด (ส ำหรับผู้สมัครที่ยื่นด้วยวุฒิปริญญำเอก) 
๑๐) เพศชาย ให้แนบหนังสือส าคัญแบบ สด.๘ (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรอง

ผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย จ านวน ๑ ชุด 
๑๑) หลักฐานการช าระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในหน้ารายละเอียด

ข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างช าระ จ านวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 

 โดยผู้สมัครจะต้องลงลำยมือชื่อเป็นผู้รับรอง “ส ำเนำถูกต้อง” ในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ        
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น    
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่ มีสิทธิ์
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งนี้ หากเอกสารและหลักฐานแนบฉบับใดในระบบสมัครงานออนไลน์ไม่ครบถ้วน 
หรือข้อความไม่ชัดเจนจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ผู้สมัครสำมำรถจัดกำรเอกสำรแนบทั้งหมดรวม
เป็นไฟล์เดียวกันได้ 

๙. กำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยและตรวจทำงจิตวิทยำพนักงำนมหำวิทยำลัยต ำแหน่งอำจำรย์ 
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ ต าแหน่งใดตรวจทางจิตวิทยาเพ่ือประกอบการ
บรรจุและแต่งตั้งได้ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการรับบุคลากร เข้าใหม่ทุกอัตรา          
ทุกต าแหน่งและทุกประเภทของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีการตรวจสุขภาพจิตประกอบการบรรจุ
และแตงตั้ง โดยใช้ชุดการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาส าหรับข้าราชการที่จะไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศที่โรงพยาบาลของรัฐ ผู้ที่ผลการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ จึงจะได้รับการ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส าหรับค่าใช้จ่ายการตรวจให้เบิกจ่ายจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 



๔ 
 
๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน 

๑) ผู้ที่ผ่านคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีการคัดเลือก ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
๒) เมื่อได้รับใบสมัครแล้วคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัคร และจะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการโดยตรงมาท าการคัดเลือก และจะแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และ
รายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบต่อไป 

๓) ส าหรับผู้ที่เป็นลูกหนี้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แล้วยังมียอดหนี้ค้างช าระ 
หากได้รับการบรรจุ จะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหักเงินช าระหนี้จากค่าจ้าง และยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย 

ประกาศ   ณ   วันที่  19  มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 

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

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
ส ำเนำถูกต้อง   

 
 

  

(นำงวำสนำ  สีลำภเก้ือ)   
นักวิชำกำรอุดมศึกษำช ำนำญกำร  วำสนำ/ร่ำง/พิมพ์/ทำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๕ 
 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งอำจำรย์ ครั้งที่ 2/2564 

ลงวันที ่19 มกรำคม พ.ศ. 2564 
 

ต ำแหน่งอำจำรย์ คุณวุฒิ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และภำระงำนที่ปฏิบัติของผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้ 
ต ำแหน่งเลขที่/สำขำวิชำ คุณสมบัติผู้สมัคร ภำระงำนที่ปฏิบัติ 
1. ต าแหน่งเลขท่ี 3878 
(สำขำวิชำภำษำมลำยู) 

วุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ           
ทางภาษามลายู หรือภาษาศาสตร์
ที่ท าวิจัยเกี่ยวกับภาษามลายู 

*ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท สาขาภาษามลายู  
และปริญญาตรี สาขาภาษามลายู 
หรือสาขาภาษาอ่ืนๆ 

*ผู้สมัครจะต้องมีบทความ
ภาษาอังกฤษตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus อย่างน้อย 1 เรื่อง และใน
ฐานข้อมูลอ่ืน 1 เรื่อง และมี
ผลงานวิจัยอย่างน้อย 5 เรื่อง โดย
เป็นหัวหน้าโครงการ อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

ภำระงำนสอน รายวิชาในหลกัสูตร ศศ.บ.
(ภาษามลายู) รายวิชาทางภาษามลายู 

* ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการ
วิชาการ และภาระงานอ่ืน ๆ รายละเอียด
แนบท้ายตาราง 

หมำยเหตุ  
1.  หากมีผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย หรือผลงานวิชาการอ่ืน ๆ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานทันที    

จะพิจารณาเป็นกรณพิีเศษ 
2. ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ได้แก่ การผลิตงานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย 

หรือผลงานวิชาการอ่ืนๆตามศักยภาพในปริมาณที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของคณะ 
3. ภาระงานบริการวิชาการ ได้แก่ การเป็นกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้สอนเสริม หรือผู้จัด

กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. ภาระงานอื่น ๆ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา/คณะ 

 
 



แบบเสนอโครงร่างงานวิจัยประกอบการสมัครงานต าแหน่งอาจารย์   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 (โดยสังเขป) 
 

๑. ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทย          
  ภาษาอังกฤษ         

๒. ชื่อผู้วิจัย            

๓. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย  (แนวคิด หลักการ และเหตุผล) 
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             

๔. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             

๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             



- 2 - 

 

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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