(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ครั้งที่ 11/2564
………………………………………..
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาสังคมสงเคราะห จํานวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูสมัคร

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑวิธีการสรรหาและคั ดเลื อก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ขอ ๖ (๑) มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ ของ
บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรื อ
เปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
๓) เป น ผู ที่ อ ยู ร ะหว า งถู ก สั่ ง พั ก งาน หรื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากงานไว ก อ นตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๖) เปนบุคคลลมละลาย
๗) เคยถู กจํ า คุ กโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตเปน โทษสําหรับ ความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
๙) เคยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากงาน เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ
(๒) มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
(๓) ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

๒
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

๒. ตําแหนงและคุณวุฒิที่รับสมัคร

ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 อัตรา รายละเอียดคุณวุฒิ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และ
ภาระงานที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้

๓. อัตราเงินเดือน

๑) วุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 31,500 บาท

๔. สวัสดิการและสิทธิประโยชน

พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ จากมหาวิทยาลัย เชน
๑) ที่พักอาศัย
๒) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
๓) สิทธิคารักษาพยาบาล (ในสวนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม) รวมถึงคาคลอดบุตร
ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง) และกรณีเปนผูปวยนอก รวมถึงการตรวจสุขภาพประจําป
(เฉพาะตนเอง) ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
๔) คาเลาเรียนบุตรในแตละระดับการศึกษาใหเบิกไดตามสิทธิ์ของขาราชการ
๕) มีระบบสวัสดิการเงินยืมของมหาวิทยาลัย เชน โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา/ไมมีดอกเบี้ย
๖) กองทุนสวัสดิการ
๗) โครงการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห
๘) โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเขาเรียนในโรงเรียนสาธิต ม.อ. หรือโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ
๙) สิ ทธิ ในการเข า รั บ คั ดเลือกเปน บุคลากรดีเดน ไดรับ การเชิดชูเกีย รติ ไดรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ เชนเดียวกับขาราชการอื่น ๆ เปนตน

๕. ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

๖. การรับสมัคร

ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ กให ส มั ค รทางเว็ บ ไซต ที่ ร ะบบสมั ค รงานออนไลน
มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ น ทร https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้น ตอนการสมั ครที่ กํา หนดใน
เว็บไซต โทรศัพท ๐๗๓-๓๓๑๓๐๔ หรือ ๐๗๓-๓๑๓๙๒๘-๔๕ ตอ ๓๐๒๘

๗. คาธรรมเนียม

ผูสมัครจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 300 บาท ไดที่ ธนาคารไทยพาณิชย
เลขที่ บั ญชี 704-290662-0 ชื่ อบั ญ ชีคณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร ม.อ. สาขาสงขลานคริ น ทร
(ปตตานี) ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบทุกกรณี
ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองแจงการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต ระบบสมัครงาน
ออนไลน (https://resume.psu.ac.th) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในเว็บไซตอยางเครงครัด ภายในวันที่
17 มกราคม พ.ศ. 2565 หากไมดําเนินการตามขั้นตอนการสมัครที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือ
วาทานเปนผูไมมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก

๓

๘. เอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบในการสมัคร (แนบไฟลผานเว็บไซตสมัครงาน)

๑) รูปถายหนาตรง แตงกายดวยชุดสุภาพ และเห็นใบหนาชัดเจน ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน
อัพโหลดเปนรูป Profile จํานวน ๑ รูป
๒) หนั งสื อแนะนํ า ตั ว ของผูส มัคร หรือประวัติสว นตัว (Resume) หรือหนังสือรับ รองโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ ชุด
๓) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลว
กอนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร และสําเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก) จํานวน ๑ ชุด
๔) กรณีใชวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางประเทศ ผูสมัครจะตองแนบหนังสือแจงผลการ
เทียบคุณวุฒิของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) จํานวน 1 ชุด
โดยผูสมัครจะตองดําเนินการประสานงานกับสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. ดวยตนเอง โทร.
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๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ชุด
๖) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ชุด
๗) หลักฐานอื่นใด (ถามี) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล จํานวน ๑ ชุด
๘) เสนอโครงรางการวิจัยในหัวขอตามสาขาวิชาที่สมัครโดยใชแบบเสนอโครงการวิจัยตามที่
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดไวทายประกาศนี้ จํานวน ๑ ชุด
๙) ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP ที่
มีอายุไมเกิน 2 ป จํานวน ๑ ชุด (สําหรับผูสมัครที่ยื่นดวยวุฒิปริญญาเอก)
๑๐) เพศชาย ใหแนบหนังสือสําคัญแบบ สด.๘ (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรอง
ผลการเขาตรวจเลือกทหารแบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของทางทหารไปดวย จํานวน ๑ ชุด
๑๑) หลักฐานการชําระเงินกูยืมจากกองทุนเงิน ใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในหนารายละเอีย ด
ขอมูลบัญชีผูกู Tab Menu รายการคางวดคางชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกูยืมเงิน กยศ./กรอ.)
โดยผูสมัครจะตองลงลายมือชื่อเปนผูรับรอง “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศแลว ใหถือวาผูสมัครรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธิ์ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือก และจะไมมีสิทธิ์
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งนี้ หากเอกสารและหลักฐานแนบฉบับใดในระบบสมัครงานออนไลนไมครบถวน
หรือขอความไมชัดเจนจะไมมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ผูสมัครสามารถจัดการเอกสารแนบทั้งหมดรวมเปน
ไฟลเดียวกันได

๙. การตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2561 กําหนดให คณะกรรมการประจํ าส วนงานพิ จารณาให ผูผ านการคั ดเลื อกพนั กงาน
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ ตําแหนงใดตรวจทางจิตวิทยาเพื่อประกอบการ
บรรจุและแตงตั้งได และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการรับบุคลากร เขาใหมทุกอัตราทุกตําแหนง
และทุกประเภทของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีการตรวจสุขภาพจิตประกอบการบรรจุและแตงตั้ง
โดยใช ชุ ดการตรวจสุ ขภาพร างกายและตรวจทางจิ ตวิ ทยาสํ าหรั บขาราชการที่ จะไปศึ กษาต อต างประเทศที่
โรงพยาบาลของรั ฐ ผูที่ผลการตรวจสุ ขภาพรางกายและตรวจทางจิ ตวิ ทยาเปนปรกติ จึงจะไดรั บการจ างเป น
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สําหรับคาใชจายการตรวจใหเบิกจายจากคณะ/หนวยงานตนสังกัด

๔

๑๐. เกณฑการตัดสิน

๑) ผูที่ผานคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีการคัดเลือก ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
๒) เมื่อไดรับใบสมัครแลวคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร และจะติดตอผูสมัครที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ตองการโดยตรงมาทําการคัดเลือก และจะแจงหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และ
รายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกใหผูสมัครทราบตอไป
๓) สําหรับผูที่เปนลูกหนี้กูยืมเงินจากกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา แลวยังมียอดหนี้คางชําระ
หากไดรับการบรรจุ จะตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยดําเนินการหักเงินชําระหนี้จากคาจาง และยินยอมใหเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาใหกับมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)
เชิดชัย อุดมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย อุดมพันธ)
รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สําเนาถูกตอง

(นางวาสนา สีลาภเกื้อ)
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ

วาสนา/ราง/พิมพ/ทาน

๕
รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ครั้งที่ 11/2564
ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ตําแหนงอาจารย คุณวุฒิ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และภาระงานที่ปฏิบัติของผูผานการคัดเลือกได
ตําแหนงเลขที/่ สาขาวิชา
คุณสมบัติผูสมัคร
ภาระงานที่ปฏิบัติ
1. ตําแหนงเลขที่ 0109 วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ภาระงานสอน รายวิชาในหลักสูตรสังคม
ทางสังคมสงเคราะห นโยบายสังคม สงเคราะหศาสตรบัณฑิต
และ 3877
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
* ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการ
และภาระงานอื่น ๆ รายละเอียดแนบทาย
ตาราง
หมายเหตุ
1. ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ไดแก การผลิตงานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย
หรือผลงานวิชาการอื่นๆตามศักยภาพในปริมาณที่สอดคลองกับเกณฑของคณะ
2. ภาระงานบริ การวิ ชาการ ได แก การเปน กรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ ผูส อนเสริม หรือผูจัด
กิจกรรมตาง ๆ ในโครงการบริการวิชาการแกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ภาระงานอื่น ๆ ไดแก การเปนอาจารยที่ปรึกษา/ภาระงานที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา/คณะ
4. หากมีผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ และพรอมที่จ ะปฏิบัติ งานทั น ที
จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

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

