
 

(ส ำเนำ) 

ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งอำจำรย์ 

 

       
 
ด้วยคณะวิทยำกำรอิสลำม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ประสงค์จะรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย จ้ำงด้วยเงินงบประมำณแผ่นดิน ต ำแหน่ง อำจำรย์            
จ ำนวน 3 อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครและผู้ได้รับการคัดเลือก 
     ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ

และคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อ 6  
          ก) คุณสมบัติทั่วไป 

  1.  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  2. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
  3. ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีกรณีผิดสัญญำกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

                   ข) ลักษณะต้องห้ำม 
  1.  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง  
  2.  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเป็นโรค 

ตำมท่ี ก.บ.ม.ก ำหนด 
 3.  เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับ 

มหำวิทยำลัยหรือกฎหมำยอ่ืน 
 4.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 5.  เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
 6.  เป็นบุคคลล้มละลำย  
 7.  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้ 

กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน   

หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
9.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกงำน เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือกฎหมำยอ่ืน 
10.เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
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          ค)  มีคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัคร 
               ง)  ถ้ำเป็นเพศชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรหรือได้รับกำรยกเว้น 
               ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่ำครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลังตรวจสอบ 
พบว่ำคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำขำดคุณสมบัติทันที 

2. ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง       
ต ำแหน่ง อำจำรย์ จ ำนวน 3 อัตรำ รำยละเอียด คุณวุฒิ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและภำระงำน 

ทีป่ฏิบัติ ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศฉบับนี้     

       3. อัตราค่าจ้าง 
      วุฒิปริญญำเอก  เดือนละ 31,500 บำท      

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น 
    1. ที่พักอำศัย ตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
    2. เงินค่ำตอบแทนควำมก้ำวหน้ำ/สัมฤทธิ์ผลงำนทำงวิชำกำร ตำมเงื่อนไขท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
    3. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (พนักงำนสะสม 3 - 15% มหำวิทยำลัยสมทบ 3 - 5%) 

         4. กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย   
         ค่ำรักษำพยำบำล ในส่วนที่นอกเหนือจำกที่ได้รับในระบบประกันสังคม เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง วงเงิน 
ไม่เกิน 20,000 บำท/ปี  หำกเบิกจ่ำยไม่เกิน 20,000 บำท สำมำรถสะสมได้ร้อยละ 40 ของเงินส่วนที่เหลือ 
สำมำรถสะสมได้ไม่เกิน 200,000 บำท เพื่อน ำมำใช้หลังเกษียณอำยุงำน (ครอบคลุมตนเองและญำติสำยตรง) 

        กรณีเป็นผู้ป่วยนอกและกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี (เฉพำะตนเอง) รักษำได้ทุกสถำนพยำบำลที่มีแพทย์ 
ปฏิบัติหน้ำที่ ครั้งละไม่เกิน 1,500 บำท/โรค/วัน ไม่เกิน 20 ครั้งต่อปีงบประมำณ       

   5. ค่ำเล่ำเรียนบุตร เบิกได้ตำมสิทธิ์ของข้ำรำชกำร                                                 
   6. กองทุนสวัสดิกำร  

- เงินสงเครำะห์ครอบครัวกรณีบุคลำกรเสียชีวิต 
- เงินกู้ยืมเพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
- เงินกู้ยืมเพ่ือเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
- เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำบุตร 
- โครงกำรเงินกู้เพ่ือที่อยู่อำศัยจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ธนำคำรอิสลำม  

   7.  โอกำสของบุตรที่มีสิทธิ์เรียนในโรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ หรือโรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์                         

  8.  สิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่น ได้รับกำรเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับ 
ข้ำรำชกำรอื่นๆเป็นต้น                                                                                                       

          5. ระยะเวลาการรับสมัคร 
                  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31  สิงหำคม  2564           
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          6. การรับสมัคร 
              ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สมัครทำงเว็บไซต์ที่ระบบสมัครงำนออนไลน์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรสมัครที่ก ำหนดในเว็บไซต์ โทรศัพท์ 0 7331 3928-45 ต่อ 
2214 หรือ 0 7333 1305                                 

7. หลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร (แนบไฟล์ผ่านเว็บไซต์สมัครงาน) 

1. ส ำเนำใบปริญญำบัตร หรือส ำเนำเอกสำรรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยได้อนุมัติแล้ว   
ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร และส ำเนำใบประมวลผลกำรศึกษำ (Transcript) ทุกระดับปริญญำ จ ำนวน 1 ชุด 

2. กรณีใช้วุฒิกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลกำรเทียบ 
คุณวุฒิของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย โดยผู้สมัครจะต้องด ำเนินกำร
ประสำนงำนกับส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ สกอ. ด้วยตนเอง โทร. 0 2039 5638 

     3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด 
     4. รูปถ่ำยหน้ำตรง แต่งกำยด้วยชุดสุภำพและเห็นใบหน้ำชัดเจน ซ่ึงถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน           

อัฟโหลดเป็นรูป Profile จ ำนวน 1 รูป 
     5. หนังสือแนะน ำตัวหรือประวัติส่วนตัว (Resume) จ ำนวน 1 ชุด 
       6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ใช้ฉบับจริง) จ ำนวน 1 ชุด 
        7. หลักฐำนอื่น ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ำมี) 
              8. ใบรับรองผลสอบคะแนนภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP  
ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี จ ำนวน 1 ชุด 
      9. เพศชำย ให้แนบส ำเนำหนังสือส ำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน) หรือใบรับรอง 
ผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำร แบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่แสดงว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรมำแล้ว หรือได้รับ  
กำรยกเว้น จ ำนวน 1 ชุด 
             10. หลักฐำนกำรช ำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ในหน้ำรำยละเอียดข้อมูล 
บัญชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงช ำระ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)   จ ำนวน 1 ชุด    
             11. ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับ ให้ลงลำยมือชื่อรับรอง “ส ำเนำถูกต้อง”  หำกปรำกฎภำยหลังว่ำ
ผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศแล้ว ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั้นขำดคุณสมบัติในกำรสมัคร   
และไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลอก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้อยค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งนี้    
หำกเอกสำรและหลักฐำนแนบฉบับใดในระบบสมัครงำนออนไลน์ไม่ครบถ้วนหรือข้อควำมไม่ชัดเจน จะไม่มีสิทธิ์        
เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก ผู้สมัครสำมำรถจัดกำรเอกสำรแนบทั้งหมดรวมเป็นไฟล์เดียวกันได้ 

8. การตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหนงอาจารย  

    ให้ผทูี่ผำนกำรคัดเลือกไปตรวจสุขภำพรำงกำยและตรวจทำงจิตวิทยำ โดยใชชุดกำรตรวจสุขภำพรำงกำย
และตรวจทำงจิตวิทยำส ำหรับขำรำชกำรที่จะไปศึกษำตอตำงประเทศ ที่โรงพยำบำลของรัฐ ผูที่ผลกำรตรวจสุขภำพ     
รำงกำยและตรวจทำงจิตวิทยำเปนปรกติ จึงจะไดรับกำรจำงเปนพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร  
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  9. เกณฑ์การตัดสิน 

      1. เมื่อไดรับใบสมัครแลวคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกจะพิจำรณำจำกใบสมัคร ประวัติสวนตัว  
ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน หนังสือแนะน ำตัวของผูสมัคร และจะติดตอผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่         
ตองกำรโดยตรงมำท ำกำรคัดเลือก โดยกำรสอบสอน และสัมภำษณ์  ส่วนรำยละเอียดอ่ืน ๆ จะแจ้งให้ผู้สมัคร        
ทรำบต่อไป  

     2. ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก จะต้องผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละวิธี ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
     3. ผู้ที่เป็นลูกหนี้กู้ยืมเงินจำกกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ แล้วยังมียอดหนี้ค้ำงช ำระ หำกได้รับกำรบรรจุ 

จะต้องยินยอมให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรหักเงินช ำระหนี้จำกค่ำจ้ำง และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน
จำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำให้กับมหำวิทยำลัย  

                  ประกำศ  ณ  วันที่  5  สิงหำคม  พ.ศ. 2564 

          (ลงชื่อ)           มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ 

       (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ) 
        คณบดีคณะวิทยำกำรอิสลำม ปฏิบัติกำรแทน 

       อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
 

     ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
(นำงแวรอบิยะ  เจ๊ะอะ) 
  บุคลำกรช ำนำญกำร        แวรอบิยะ/ร่ำง/พิมพ์/ทำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งอำจำรย์ 

ลงวันที่  5  สิงหำคม  2564 
 

ต ำแหน่งอำจำรย์ คุณวุฒิ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและภำระงำนที่ปฏิบัติของผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 

ต ำแหน่งเลขท่ี คุณสมบัติผู้สมัคร ภำระงำนที่ปฏิบัติ 
ต ำแหน่งเลขท่ี 1021  - วุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำทำงกฎหมำย  

กฎหมำยอิสลำม ชะรีอะฮฺ  ฟิกฮฺเศรษฐศำสตร์         
มุอำมะลำต กฎหมำยเปรียบเทียบ หรือสำขำวิชำอ่ืน   
ที่เก่ียวข้อง  
- หำกมีประสบกำรณ์งำนวิจัย อำจจะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 

 
 

ภำระงำนสอน งำนวิจัย  
งำนบริกำรวิชำกำร และ
ภำระงำนอ่ืน ๆ 

ต ำแหน่งเลขท่ี 0116 - วุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำทำงอิสลำมศึกษำ   
อุศูลุดดีน ประวัติศำสตร์อิสลำม ปรัชญำอิสลำม     
ภำษำอำหรับ หรือสำขำวิชำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
- หำกมีประสบกำรณ์งำนวิจัย อำจจะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 

 
 

ภำระงำนสอน งำนวิจัย  
งำนบริกำรวิชำกำร และ
ภำระงำนอื่น ๆ 

ต ำแหน่งเลขท่ี 2259 - วุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำทำงกำรศึกษำ  
หลักสูตรและกำรสอน กำรสอนอิสลำมศึกษำ       
กำรสอนภำษำอังกฤษ บริหำรกำรศึกษำ              
กำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ         
เทคโนโลยีกำรศึกษำ กำรศึกษำปฐมวัย หรือ   
สำขำวิชำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
- หำกมีประสบกำรณ์งำนวิจัย อำจจะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 

 
 

ภำระงำนสอน งำนวิจัย  
งำนบริกำรวิชำกำร และ
ภำระงำนอื่น ๆ 

         
 


