
 
         

 

  (สำเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 

       

ด้วยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ประสงค์จะรับสมัคร 
คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จา้งด้วยเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา โดยม ี
รายละเอียด ดังนี ้  

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
           ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีคุณลักษณะตอ้งห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2559  
              1.  คุณสมบัติทั่วไป 

1.1  มีอายุไม่ต่ำกว่าสบิแปดปีบริบูรณ์ 
1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
1.3 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

                        2.  คุณลักษณะต้องห้าม 
2.1  เป็นผู้ดำรงตำแหนง่ข้าราชการการเมือง  
2.2  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นโรค 

ตามที่ ก.บ.ม.กำหนด 
2.3  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพกังาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคบั 

มหาวิทยาลยัหรือกฎหมายอื่น 
2.4  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
2.5  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2.6  เป็นบุคคลล้มละลาย  
2.7  เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เปน็โทษสำหรับความผิดทีไ่ด้ 

กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
2.8  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน   

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    2.9  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือกฎหมายอื่น 
     2.10.เป็นผู้เคยกระทำการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ของรัฐ 
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           3.  มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
                    4.  ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี กรณีผิดสญัญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

     5.  ถ้าเป็นเพศชายต้องผา่นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น 
                    ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังตรวจสอบ 
พบว่าคุณสมบัตไิม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัตทิันที 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง        
   ตำแหน่งที่ 1  
   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ประกอบการนวัตกรรม ผูป้ระกอบการ 
หรือ สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
         - มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา งานวิจัย และผลงานทางวชิาการ หรือ 

                   - มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (TCI/Scopus)   

   ตำแหน่งที่ 2   
    - สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า ทางการสอนอิสลามศึกษา   

นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาวชิาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

          - มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา งานวิจัย และผลงานทางวชิาการ หรือ 
     - มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (TCI/Scopus)   

        3. อัตราค่าจ้าง 
                  อัตราค่าจ้างวฒุิปรญิญาเอก  เดือนละ 31,500 บาท 
                 ค่าตอบแทนพเศษสำหรับผูป้ฏิบัติงานในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500  บาท 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
               มหาวิทยาลยักำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ต้องปฏิบัติภาระงาน ทั้งภาระงานสอนและวิจัย  

บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม รวมทั้งสนับสนนุภารกิจอ่ืน ของมหาวิทยาลัย 

            5. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากค่าจา้ง เช่น 
5.1  ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
5.2  เงินค่าตอบแทนความกา้วหน้า/สัมฤทธิผ์ลงานทางวชิาการ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

   5.3  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม 3 - 15% มหาวิทยาลัยสมทบ 3 - 5%) 
                    5.4  กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย   

               ค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที่นอกเหนือจากที่ได้รับในระบบประกันสงัคม  เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง วงเงนิ 
ไม่เกิน 20,000 บาท/ปี  หากเบกิจ่ายไม่เกิน 20,000 บาท สามารถสะสมได้ร้อยละ 40 ของเงินส่วนที่เหลือ สามารถสะสม 
ได้ไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อนำมาใช้หลังเกษียณอายุงาน (ครอบคลุมตนเองและญาตสิายตรง) 
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  กรณีเป็นผู้ป่วยนอกและการตรวจสุขภาพประจำปี (เฉพาะตนเอง) รักษาได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ 
ปฏิบัติหนา้ที่ ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วนั ไม่เกิน 20 ครั้งต่อปีงบประมาณ       

  5.5  ค่าเล่าเรียนบุตร เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ                                                 
  5.6  กองทุนสวัสดิการ  

- เงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวติ 
- เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ 
- เงินกู้ยืมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ 
- เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร 
- โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม  

  5.7  โอกาสของบุตรที่มีสิทธิ์เรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                                

  5.8  สิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับ 
ข้าราชการอ่ืนๆเปน็ต้น                                                                                                       
                    6.  ระยะเวลาการรับสมัคร 
                         รับสมัคร ตั้งแต่บัดนีจ้นถึงวนัที่  29  พฤษภาคม  2563  ในวันและเวลาราชการ                           

                   7.  สถานที่รับสมัคร 
                        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สมัครได้ดว้ยตนเองหรือทางไปรษณยี์ ที่หน่วยการเจ้าหนา้ที่ สำนักงาน
เลขานุการ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรสูะมิแล 
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทร. 0 7331 3928-45 ต่อ 2214, 2210 หรือ โทร. 0 7333 1305 ส่วนผู้สมัครทาง 
ไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวนัยืน่ใบสมัคร โดยจัดส่งเอกสารการสมัครตามที่อยู่เดียวกับที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้   
ให้ระบุวงเล็บมุมซองข้อความว่า  “เอกสารสมัครงาน”  

 8.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (พร้อมแสดงต้นฉบับ) 
         8.1  สำเนาใบประมวลผลการศึกษา(Transcript) ทุกระดับปริญญา  จำนวน    1    ชุด 
         8.2  สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิทุกระดับปริญญา      จำนวน    1    ชุด 

   8.3  ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP  
ที่มีอายุไม่เกิน  2  ปี           จำนวน    1   ชุด 

   8.4 กรณีใช้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลยัต่างประเทศ ผูส้มคัรจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการเทียบ 
คุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปดว้ย โดยผูส้มัครจะต้องดำเนนิการประสานงานกับสํานัก 
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. ด้วยตนเอง โทร. 0 2354 5481 

              8.5  สำเนาทะเบยีนบ้าน          จำนวน    1    ชุด 
              8.6  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน    1    ชุด 

               8.7  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดอืน       จำนวน    1    รูป 
               8.8  หนังสือแนะนำตัวหรือประวัติส่วนตัว (Resume)    จำนวน    1    ชุด 

   8.9 หลักฐานการชำระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในหน้ารายละเอียดข้อมูล 
บัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างชำระ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)     จำนวน   1   ชุด  
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                 8.10  เพศชาย ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรอง 
ผลการเข้าตรวจเลือกทหาร แบบ สด.43 หรือหลักฐานอ่ืนใดที่แสดงว่าเปน็ผูผ้่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น 

              8.11  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบเปลีย่นชื่อ – สกุล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี) 
               8.12  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ใช้ฉบับจริง)                  จำนวน   1   ชุด 
                         8.13  สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง”   

       9. ค่าธรรมเนียม 
  ผูสมัครจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 200 บาท สาํหรับผสูมัครทาง ไปรษณีย 
สามารถโอนเงนิคาธรรมเนียมการสมัครสอบไดที่ ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี 704-2042395  ชื่อบัญชีวิทยาลัย 
อิสลามศึกษา ม.อ.สาขาสงขลานครินทร (ปตตานี) และใหแสดงหลักฐานการโอนเงินดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
แนบมาพรอมใบสมัคร ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบทุกกรณี 
  โดยผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ และหาก 
ตรวจสอบพบวา่ไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและไม่มสีิทธิ์ในการสอบคัดเลือก 

                  10. การตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจติวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั กําหนดใหผทูี่ผานการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวทิยาลัย 

ตําแหนงอาจารย  ไปตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยา  โดยใชชุดการตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทาง 
จิตวิทยาสําหรับขาราชการที่จะไปศึกษาตอตางประเทศ ที่โรงพยาบาลของรัฐ  ผทูี่ผลการตรวจสุขภาพรางกายและตรวจ 
ทางจิตวทิยาเปนปรกติ จึงจะไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

        11. ขั้นตอนการรับสมัคร  
           11.1. ใหผูสนใจสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการสมัคร โดยสมัครไดดวยตนเอง  

หรือสงทางไปรษณีย  
11.2 เมื่อไดรับใบสมัครแลวคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัตสิวนตัว  

ประวัติการศึกษา ประวัติการทาํงาน หนังสือแนะนาํตัวของผูสมัคร และจะติดตอผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ 
โดยตรงมาทาํการคัดเลือกโดยการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์  

                 12.  เกณฑ์การตัดสิน 
                      ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์ในแตล่ะวธิี ไม่ต่ำกวา่ร้อยละ 70         

                           ประกาศ  ณ  วันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

                                    (ลงชื่อ)                มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ 

       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ) 
        คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ปฏิบัติการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     สำเนาถูกต้อง 

 
(นางแวรอบิยะ  เจ๊ะอะ) 
  บุคลากรชำนาญการ        แวรอบิยะ/ร่าง/พิมพ์/ทาน 



แบบ พ.1/42

เลขที่……….……….

                        ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร              รูปถาย
                                                                                                                                                                                     ขนาด 1 นิ้ว

                           ตําแหนง…………………………………..…………………

คณะ/หนวยงานที่สมัคร   …………………………………………………………………

เงินเดือนที่ตองการ   ……………………. บาท         ลักษณะงาน          Full Time               Part Time

1. ขอมูลทั่วไป

เลขที่บัตรประชาชน   ……………………………………………..

ชื่อ   ……………………………….……………นามสกุล ………………………………………….

เพศ             ชาย               หญิง       วัน/เดือน/ปเกิด ……………………………….. อายุ ………… ป

เชื้อชาติ………………………….  สัญชาติ …………………………..

2. สถานที่ติดตอไดสะดวก

บานเลขที่ …………… หมูที่ ……  หมูบาน……….………….ตรอก/ซอย……………..ถนน……..………………….

ตําบล/แขวง……………………… อําเภอ ……..………………………..จังหวัด ……………….……………………

รหัสไปรษณีย ………..…………..  โทรศัพท ……………………………E-mail …………………………………….

3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี          วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….

                               สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ.  ………………

          เกรดเฉลี่ย  …………………….

ปริญญาโท          วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….

                               สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………

          เกรดเฉลี่ย  …………………….

ปริญญาเอก            วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….

                               สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ.  ………………

          เกรดเฉลี่ย  …………………….

อื่น ๆ          วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….

                               สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ.  ………………

          เกรดเฉลี่ย  …………………….
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4. ประวัติการทํางาน  เรียงตามลําดับครั้งสุดทายไปหาครั้งแรก

• สถานที่ทํางานครั้งสุดทาย  ………………………………………….……………………………………………..

ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….

ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท

สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………

• สถานที่ทํางาน

ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….

ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท

สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………

• สถานที่ทํางาน

ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….

ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท

สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………

5. ภาษา             พูด                              อาน                         เขียน

                                    ภาษาอังกฤษ                             ดีมาก                            ดีมาก                         ดีมาก

ดี                                   ดี                               ดี

พอใช                            พอใช                          พอใช

        ภาษาอื่น ๆ  ระบุ                        ดีมาก                            ดีมาก                         ดีมาก

ดี                                   ดี                               ดี

พอใช                            พอใช                          พอใช

6. ความรูทางคอมพิวเตอร    ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

7. ผลงานทางวิชาการ   ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

8. ประสบการณพิเศษอื่น ๆ    ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ……………….…………………………ผูสมัคร

         (……………………………………….)

………/………………./……….

หมายเหตุ   กรอกขอมูลใหไดรายละเอียดมากที่สุด เพื่อประโยชนของทานเอง และสามารถแนบประวัติและเอกสารอื่น ๆ

                   เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัวทานเพิ่มเติมพรอมกับใบสมัครได


