ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 13/2564
………………………………………..
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ จำนวน 5 อัตรำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
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) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กาหนด
๓) เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก สั่ งพั ก งาน หรือ ถู ก สั่ งให้ อ อกจากงานไว้ ก่ อ นตามข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๙) เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากงาน เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
๑๐) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
(๒) มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
(๓) ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

๒
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ รองคุ ณ สมบั ติ ต นเองว่ าครบถ้ ว นตามประกาศรั บ สมั ค ร หากภายหลั ง
ตรวจสอบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

๒. ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร
ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 5 อัตรา รายละเอียดคุณวุฒิ บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ และภาระงานที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๓. อัตรำเงินเดือน
๑) วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนละ 31,500 บาท (ตาแหน่งเลขที่ 0073, 3879, 1317)
๒) วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนละ 26,250 บาท (ตาแหน่งเลขที่ 1050, 3734)

๔. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น
๑) ที่พักอาศัย (เป็นไปตามข้อกาหนดของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี)
๒) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
๓) สิทธิค่ารักษาพยาบาล (ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสั งคม) รวมถึงค่าคลอดบุตร
ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง) และกรณีเป็นผู้ป่วยนอก รวมถึงการตรวจสุขภาพประจาปี
(เฉพาะตนเอง) ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
๔) ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ
๕) มีระบบสวัสดิการเงินยืมของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่า/ไม่มีดอกเบี้ย
๖) กองทุนสวัสดิการ
๗) โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
๘) โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต ม.อ. หรือโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
๙) สิท ธิในการเข้ารับ คัดเลือกเป็ นบุ คลากรดีเด่น ได้รับ การเชิดชูเกียรติ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่นเดียวกับข้าราชการอื่น ๆ เป็นต้น

๕. ระยะเวลำกำรรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

๖. กำรรับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ กให้ ส มั ค รทางเว็ บ ไซต์ ที่ ร ะบบสมั ค รงานออนไลน์
มหาวิท ยาลั ยสงขลานคริน ทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิ บั ติ ต ามขั้น ตอนการสมั ค รที่ ก าหนดใน
เว็บไซต์ โทรศัพท์ ๐๗๓-๓๓๑๓๐๔ หรือ ๐๗๓-๓๑๓๙๒๘-๔๕ ต่อ ๓๐๒๘

๗. ค่ำธรรมเนียม
ผู้สมัครจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 300 บาท ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 704-290662-0 ชื่อบัญชีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทุกกรณี
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องแจ้งการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต์ ระบบสมัครงาน
ออนไลน์ (https://resume.psu.ac.th) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดในเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด ภายในวันที่
14 มีนาคม พ.ศ. 2565 หากไม่ดาเนินการตามขั้นตอนการสมัครที่กาหนดภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่า
ท่านเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

๓

๘. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรสมัคร (แนบไฟล์ผ่ำนเว็บไซต์สมัครงำน)
๑) รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และเห็ นใบหน้าชัดเจน ซึ่ งถ่ายมาแล้วไม่ เกิน ๖
เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จานวน ๑ รูป
๒) หนั งสื อ แนะน าตั วของผู้สมัค ร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) หรือหนั งสือ รับ รองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ ชุด
๓) สาเนาใบปริญญาบัตร หรือสาเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว
ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร และสาเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ทุกระดับกำรศึกษำ (ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก) จานวน ๑ ชุด
๔) กรณีใช้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการ
เทียบคุณวุฒิของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) จานวน 1 ชุด
โดยผู้สมัครจะต้องดาเนินการประสานงานกับสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. ด้วยตนเอง โทร.
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๕) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ชุด
๖) ใบรั บ รองแพทย์ แ สดงว่ าไม่ เป็ น โรคต้ อ งห้ ามตามกฎ ก.พ. ซึ่ งออกให้ ไม่ เกิ น ๑ เดื อ น
จานวน ๑ ชุด
๗) หลักฐานอื่นใด (ถ้ามี) เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล จานวน ๑ ชุด
๘) เสนอโครงร่างการวิจัยในหัวข้อตามสาขาวิชาที่สมัครโดยใช้แบบเสนอโครงการวิจัยตามที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้ จานวน ๑ ชุด
๙) ใบรับ รองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-based ไม่ น้ อยกว่า 550 หรือ
Computer-based ไม่น้อยกว่า 213 หรือ Internet-based ไม่น้อยกว่า 79) หรือคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS
ไม่น้อยกว่า 6.5 หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 850 หรือ PSU-TEP เฉลี่ยทุกทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ที่มีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี จานวน ๑ ชุด (สำหรับผู้สมัคร ตำแหน่งเลขที่ 1050 และ 3734 ด้วยวุฒปิ ริญญำโท)
๑๐) ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี จานวน ๑ ชุด (สำหรับผู้สมัคร ตำแหน่งเลขที่ 0073, 3879 และ 1317 ด้วยวุฒิปริญญำ
เอก)
๑๑) เพศชาย ให้แนบหนังสือสาคัญแบบ สด.๘ (สมุดประจาตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรอง
ผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย จานวน ๑ ชุด
๑๒) หลักฐานการชาระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในหน้ารายละเอียด
ข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างชาระ จานวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
โดยผู้สมัครจะต้องลงลำยมือชื่อเป็นผู้รับรอง “สำเนำถูกต้อง” ในสำเนำเอกสำรทุกฉบับ
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่ มีสิทธิ์
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
ทั้ งนี้ หากเอกสารและหลักฐานแนบฉบั บ ใดในระบบสมั ครงานออนไลน์ ไม่ครบถ้วน หรือ
ข้อความไม่ชัดเจนจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ผู้สมัครสำมำรถจัดกำรเอกสำรแนบทั้งหมดรวมเป็น
ไฟล์เดียวกันได้

๔

๙. กำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยและตรวจทำงจิตวิทยำพนักงำนมหำวิทยำลัยตำแหน่งอำจำรย์
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ คณะกรรมการประจ าส่ วนงานพิ จารณาให้ ผู้ผ่ านการคั ดเลื อกพนั กงาน
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ ตาแหน่งใดตรวจทางจิตวิทยาเพื่อประกอบการ
บรรจุและแต่งตั้งได้ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กาหนดแนวปฏิบัติสาหรับการรับบุคลากร เข้าใหม่ทุกอัตรา
ทุก
ตาแหน่งและทุกประเภทของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีการตรวจสุขภาพจิตประกอบการบรรจุ
และแตงตั้ ง โดยใช้ ชุ ดการตรวจสุ ขภาพร่ างกายและตรวจทางจิ ตวิ ท ยาส าหรั บข้ าราชการที่ จะไปศึ กษาต่ อ
ต่างประเทศที่โรงพยาบาลของรัฐ ผู้ที่ผลการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ จึงจะได้รับการ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาหรับค่าใช้จ่ายการตรวจให้เบิกจ่ายจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด

๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน
๑) ผู้ที่ผ่านคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีการคัดเลือก ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
๒) เมื่อได้รับใบสมัครแล้วคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน หนังสือแนะนาตัวของผู้สมัคร และจะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการโดยตรงมาทาการคัดเลือก และจะแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และ
รายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบต่อไป
๓) สาหรับผู้ที่เป็นลูกหนี้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แล้วยังมียอดหนี้ค้างชาระ
หากได้รับการบรรจุ จะต้องยินยอมให้ มหาวิท ยาลัยดาเนินการหักเงินชาระหนี้จากค่าจ้าง และยิน ยอมให้
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์)
รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๕
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งอำจำรย์ ครัง้ ที่ 13/2564
ลงวันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งอำจำรย์ คุณวุฒิ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และภำระงำนที่ปฏิบัติของผู้ผำ่ นกำรคัดเลือกได้
ตำแหน่งเลขที่
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เลขที่ 0073 วุฒิปริญญำเอก หรือ เทียบเท่ำ ทางภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดีอังกฤษ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
2. เลขที่ 3879 วุฒิปริญญำเอก หรือ เทียบเท่ำ ทางภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เลขที่ 3734* วุฒิปริญญำเอก หรือ เทียบเท่ำ หรือวุฒปิ ริญญำโท แผน ก ทางภาษาอังกฤษ ภาษา
และวรรณคดีองั กฤษหรืออเมริกัน ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การแปล
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาษาและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
4. เลขที่ 1050* วุฒิปริญญำเอก หรือ เทียบเท่ำ หรือวุฒปิ ริญญำโท แผน ก ทางภาษาและวรรณคดี
อังกฤษหรืออเมริกัน วรรณคดีศึกษา (สาขาวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน) วรรณคดี
เปรียบเทียบ (สาขาวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน) หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. เลขที่ 1317 วุฒิปริญญำเอก หรือปริญญำโทแผน ก ทางภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
การแปล ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะภาษาและการสื่อสาร
หรือวรรณคดีเปรียบเทียบ ทัง้ นี้ ผู้สมัครต้องใช้วุฒิปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษหรือ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ไม่รับวุฒิ เอก-โท ทางการสอน
ภาษาอังกฤษ)
ภำระงำนที่ปฏิบัติ
1. ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ได้แก่ การผลิตงานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย
หรือผลงานวิชาการอื่นๆตามศักยภาพในปริมาณที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของคณะ
2. ภาระงานบริการวิชาการ ได้แ ก่ การเป็ นกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิ เศษ ผู้สอนเสริม หรือผู้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ภาระงานอื่น ๆ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา/คณะ
*สำหรับผู้สมัครที่ยื่นสมัครด้วยวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโท
1. จะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณ วุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่
ได้รับกำรเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่ำงน้อย 1
รำยกำร ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

๖
2. หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์คุณสมบัติในข้อ 8 (9)
3. แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
4. หากผ่ านการคั ด เลื อ กจะได้ รับ การบรรจุ เข้ าปฏิ บั ติ งานภายหลั งจากที่ ค ณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ
อัตรากาลังมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

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

