(สําเนา)
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ครั้งที่ 6/2565
………………………………………..
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีความ
ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
ตําแหนงอาจารย ทางสาขาวิชาพัฒนาสังคม จํานวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. ตําแหนงที่รับสมัคร

ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ
- อาจารยทางภาษาอาหรับ ตําแหนงเลขที่ 3728 จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูสมัคร
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ ของบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือ
เปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
๓) เปนผูที่อยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๖) เปนบุคคลลมละลาย
๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๙) เคยถู กลงโทษให ออก ปลดออก หรื อไล ออกจากงาน 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
2.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
2.3 ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ผูสมัครจะตองรับรองคุณสมบัติตนเองวาครบถวนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบวาคุณสมบัติ
ไมครบถวนหรือไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาขาดคุณสมบัติทันที

3. มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

อาจารยประจําสถาบันอุดมศึกษาที่รับเขาใหมยกเวนผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสื่อสาร จะตองมีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
3.1 กรณีรับเขาใหมดวยวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
จะตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไมนอยกวา 500 คะแนน หรือมีคะแนน
ภาษาอั งกฤษ IELTS หรื อ TOEIC หรื อ PSU-TEP ที่เทีย บเทาผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL โดยคะแนน
ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกินสองปนับแตวันที่ไดรับผลการรับรองภาษาอังกฤษ
๑) TOEFL Paper-based ไมนอยกวา 500 หรือ
TOEFL Computer-based ไมนอ ยกวา 173 หรือ
TOEFL Internet-based ไมนอยกวา 61 หรือ
๒) IELTS ไมนอยกวา 5 หรือ
๓) TOEIC ไมนอยกวา 600 หรือ
๔) PSU-TEP เฉลี่ยทุกทักษะไมนอยกวารอยละ 60
3.2 กรณีรับเขาใหมดวยวุฒิปริญญาเอก
ผูที่ผานการคัดเลือกเขาทํางาน ตองยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IELTS หรือ TOEIC
ซึ่งมีอายุไมเกินสองปนับแตวันที่ไดรับผลการรับรองภาษาอังกฤษ ในวันบรรจุและแตงตั้งหรือเขารับการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ PSU-TEP ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4. อัตราเงินเดือน

4.1 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ไมต่ํากวา 31,500 บาท
4.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต (เงินเสี่ยงภัย) เดือนละ 3,500 บาท

5. สวัสดิการและสิทธิประโยชน

5.1 ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3 - 15% มหาวิทยาลัยสมทบ 3 - 5%)
5.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
๑) คาเลาเรียนบุตรในแตละระดับการศึกษาใหเบิกไดตามสิทธิ์ของขาราชการ
๒) คารักษาพยาบาล
- ในสวนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม รวมถึงคาคลอดบุตร ทันตกรรม (ครอบคลุม
ตนเองและญาติสายตรง ไมเกิน 20,000 บาทตอปงบประมาณ)
- กรณีเปนผูปวยนอกรักษาฉุกเฉินตามคําสั่งแพทย ทั้งโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกครั้งละไม
เกิน 2,000 บาท (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย ไมครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คูสมรสและบุตร)
- รักษาพยาบาลกรณีเปนผูปวยนอก และตรวจสุขภาพประจําปไดทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย
ปฏิบัติหนาที่ โดยเบิกจายคารักษาพยาบาลไดครั้งละไมเกิน 1,500 บาท/โรค/วัน ไมเกิน 20 ครั้ง/ป (เฉพาะ
พนักงานงานมหาวิทยาลัยไมครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คูสมรสและบุตร)
๓) ตรวจสุขภาพประจําปฟรี ปละ 1 ครั้ง

๓
5.4 กองทุนสวัสดิการ
๑) เงินกูยืมเพื่อประกอบกิจกรรมดานวัฒนธรรม
๒) เงินกูยืมเพื่อเดินทางไปตางประเทศ
๓) เงินกูยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
๔) เงินกูยืมเพื่อการศึกษาบุตร
๕) เงินสงเคราะหครอบครัวและเงินบาเพ็ญกุศลศพ
5.5 โครงการเงินกู ดอกเบี้ย พิเศษ เพื่อที่อยูอาศัย จากธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
5.6 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเ ขาเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ หรือ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฝายมัธยมศึกษา)
5.7 สิ ท ธิ ใ นการเข า รั บ การคั ด เลื อ กเป น บุ ค ลากรดี เ ด น ได รั บ การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ได รั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ เชนเดียวกับขาราชการอื่น ๆ เปนตน

6. ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

7. การรับสมัคร

สมั ค รผ า นระบบสมั ค รงานออนไลน ข องมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ทางเว็ บ ไซต
https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กําหนดในเว็บไซต หรือสอบถามเพิ่มเติม
ไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐๗๓-๓๓๑๓๐๔ หรือ ๐๗๓-๓๑๓๙๒๘-๔๕ ตอ 3019

8. ขั้นตอนการคัดเลือก

8.1 เมื่ อได รั บ ใบสมั ครแลว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะพิจ ารณาจากใบสมั ค ร
ประวัติการศึกษา ประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร และเอกสารอื่น ๆ ที่ผูสมัคร
ยื่นประกอบเปนหลักฐานการสมัคร จากนั้นจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก พรอมหลักเกณฑ
วิ ธี การคั ดเลือก วั น เวลา สถานที่ และรายละเอีย ดอื่น ๆ ในการคัดเลือกใหผูส มัครทราบผานทางเว็บไซต
https://resume.psu.ac.th
8.2 สอบสัมภาษณ และสอบสอน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผูที่ผานการคัดเลือกตองได
คะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 70
8.3 ผูสมัครจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 300 บาท ไดที่ธนาคารไทย
พาณิชย เลขที่บัญชี 704-290662-0 ชื่อบัญชีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.อ. สาขาสงขลานครินทร
(ปตตานี) ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบทุกกรณี และผูสมัครจะตองแจงการชําระ
เงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบในระบบสมัครงานออนไลน (https://resume.psu.ac.th) ภายในวันที่ 12
กันยายน พ.ศ. 2565 หากไมดําเนินการตามขั้นตอนการสมัครที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาทาน
เปนผูไมมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก

9. เอกสารที่ใชในการสมัคร

9.1 รูปถายหนาตรง แตงกายดวยชุดสุภาพ ไมสวมหมวก หรือแวนตาสีเขม และเห็นใบหนา
ชัดเจน ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน อัพโหลดเปนรูป Profile จํานวน ๑ รูป
9.2 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลวก อน
วันที่ที่ยื่นใบสมัคร พรอมใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง จํานวน ๑ ชุด

๔
๑) กรณีเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาเอกและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาให
จัดสงเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาเอกและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒) กรณีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ผูสมัครจะตองแนบหนังสือ
แจงผลการเทียบคุณวุฒิของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน 1 ชุด
9.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
9.4 หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร หรือ เอกสาร Portfolio จํานวน ๑ ชุด

10. เอกสารที่ใชในวันรายงานตัว

10.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
10.2 สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
10.3 หลักฐานการชําระเงินกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในหนารายละเอียด
ขอมูลบัญชีผูกู Tab Menu รายการคางวดคางชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกูยมื เงิน กยศ./กรอ.)
10.4 เพศชายสัญญาติไทย ใหแนบสําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 (สมุดประจําตัวทหาร
กองหนุน) หรือใบรับรองผลการเขาตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของทางทหาร
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
10.5 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลหรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
10.6 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ซึ่งออกใหไมเกิน
๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
10.7 ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSUTEP ที่มีอายุไมเกิน 2 ป จํานวน ๑ ชุด (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
สื่อสาร ไมตองยื่นผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ)
โดยผู ส มั ครจะต องลงลายมื อชื่ อเปน ผูรั บ รอง “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุก ฉบั บ
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศแลว ใหถือวาผูสมัครรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุในตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือก และจะไมมีสิทธิ์เรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)
เชิดชัย อุดมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย อุดมพันธ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สําเนาถูกตอง

(นางวาสนา สีลาภเกื้อ)
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ

วาสนา/ราง/พิมพ/ทาน

๕
รายละเอียดแนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ครั้งที่ 6/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ตําแหนงอาจารย ทางสาขาวิชาพัฒนาสังคม ตําแหนงเลขที่ 3728
สังกัดหนวยงาน
จํานวน
วุฒิการศึกษา/สาขา
(อัตรา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
(3728) ทางสาขาวิชาพัฒนาสังคม หรือสาขาวิชาการพัฒนามนุษยและสังคม
และ
1) จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทาง
สาขาวิชาพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
2) มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล TCI/Scopus อยางนอยจํานวน 3
ชิ้นงาน และ
3) มีประสบการณดานการสอนมาแลวอยางนอย 5 ป และ
ภาระงานที่ตองปฏิบัติ
1. ภาระงานสอนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
2. ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น ๆ เชน เอกสารประกอบการสอน ตํารา หนังสือ งานวิจัย
บทความวิชาการ หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ ตามศักยภาพในปริมาณที่สอดคลองกับเกณฑของคณะ
3. ภาระงานบริการวิชาการ เชน การเปนกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ ผูสอนเสริม หรือผูจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ในโครงการบริการวิชาการแกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ภาระงานอื่น ๆ เชน การเปนอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม หรือ
ภาระงานที่ไดรับมอบหมายจากหลักสูตรหรือคณะ
ทั้งนี้ ในการกําหนดสัดสวนภาระงานดังกลาวใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน
ผูไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป
นับตั้งแตวันที่บรรจุ ทั้งนี้ ภาระงานที่ปฏิบัติในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานอาจมอบหมายหรือกําหนดตาม
เหมาะตอภาระงานและเปาประสงคของหลักสูตรและคณะ

