
 

(สําเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

  

ตามท่ีวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  ไดขยายเวลารับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน  ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา นั้น  

เนื่องจากมีผูสมัครนอย จึงขยายเวลารับสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

ตําแหนง  อาจารย  อัตราเลขท่ี   3750   

2. อัตราคาจาง 

       อัตราคาจางวุฒิปริญญาเอก  เดือนละ 31,500 บาท   

3. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณลักษณะตองหามของผูสมัคร 

          3.1  ผูสมัครตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีคุณลักษณะตองหาม ตามขอ 9 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  

             (ก)   คุณสมบัติท่ัวไป 

 1. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

 2. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 

 3. ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

                       (ข)   คุณลักษณะตองหาม 

 1.  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  

 2.  เปนคนวกิลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนไรความสามารถหรือเปนโรคตามท่ี 

ก.บ.ม.กําหนด 

 3.  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับ   

     มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอ่ืน 

 4.  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

 5.  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

 6.  เปนบุคคลลมละลาย  

 7.  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา   

      โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  8. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน   

      หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 

/9.เคยถูก... 
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      9. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากงาน เพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับ 

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือกฎหมายอ่ืน 

      10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

                     3.2  มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 

                    3.3  ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดี กรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

                    ผูสมัครจะตองรับรองคุณสมบัติตนเองวาครบถวนตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังตรวจสอบพบ     

วาคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาขาดคุณสมบัติทันที 

           อนึ่ง ผูผานการคัดเลือก ตองไปทําการตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยผูท่ีมีผลการ    

ตรวจเปนปกติจึงจะไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

4.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง        

4.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม หรือสาขาวิชาอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของ  

     หากมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

        4.1.1 มีประสบการณการสอน งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ หรือ 

                   4.1.2 มีผลงานตีพิมพในวารสารในระดับ TCI   

         5. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

               มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูดํารงตําแหนงอาจารยตองปฏิบัติภาระงาน ท้ังภาระงานสอนและวิจัย        

บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสนับสนุนภารกิจอ่ืน ของมหาวิทยาลัย 

           6. สวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับนอกเหนือจากคาจาง  

6.1 ท่ีพักอาศัย  

6.2 เงินคาตอบแทนความกาวหนา/สัมฤทธิ์ผลงานทางวิชาการ ตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   6.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม 3 - 15% มหาวิทยาลัยสมทบ 3 - 5%) 

                   6.4 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย   

               คารักษาพยาบาล ในสวนท่ีนอกเหนือจากท่ีไดรับในระบบประกันสังคม  เบิกไดเทาท่ีจายจริง วงเงิน         

ไมเกิน 20,000 บาท/ป  หากเบิกจายไมเกิน 20,000 บาท สามารถสะสมไดรอยละ 40 ของเงินสวนท่ีเหลือ สามารถสะสม 

ไดไมเกิน 20,000 บาท เพ่ือนํามาใชหลังเกษียณอายุงาน กรณีเปนผูปวยนอกและการตรวจสุขภาพประจําป (เฉพาะตนเอง) 

รักษาไดทุกสถานพยาบาลท่ีมีแพทยปฏิบัติหนาท่ี ครั้งละไมเกิน 1,500 บาท/โรค/วัน ไมเกิน 20 ครั้งตอปงบประมาณ       

   6.5  คาเลาเรียนบุตร เบิกไดตามสิทธิของขาราชการ   

   6.6  กองทุนสวัสดิการ เงินสงเคราะหครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต 

   6.7  โอกาสของบุตรท่ีมีสิทธิเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ หรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร                                 

   6.8  สิทธิในการเขารับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ไดรับการเชิดชูเกียรติเชนเดียวกับขาราชการ    

อ่ืน ๆ เปนตน           

 

                                                                /7.หลกัฐาน...            
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          7.  หลักฐานท่ีใชในการสมัคร (พรอมแสดงตนฉบับ) 

         7.1  สําเนาใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) ทุกระดับปริญญา  จํานวน    1    ชุด 

         7.2  สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิทุกระดับปริญญา    จํานวน    1    ชุด 

              7.3  สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน    1    ชุด 

              7.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน    1    ชุด 

               7.5  รูปถายขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน       จํานวน    1    รูป 

               7.6  หนังสือแนะนําตัวหรือประวัติสวนตัว (Resume) 
               7.7  หลักฐานแสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหารมาแลว หรือไดรับการยกเวน 

              7.8  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถามี) 

               7.9  สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ใหลงลายมือชื่อรับรอง “สําเนาถูกตอง”   

                    8.  กําหนดการขยายเวลารับสมัคร 

                         ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี  28  กุมภาพันธ  2563                             

                   9.  สถานท่ีรับสมัคร 

                        ใหผูสมัครยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในการสมัครไดดวยตนเองในวัน เวลาราชการหรือ       

ทางไปรษณีย ท่ีหนวยการเจาหนาท่ี  สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร           

วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี 94000  โทร. 0 7331 3928-45 ตอ 2214, 2210 สวนผูสมัครทางไปรษณียจะถือ        

วันประทับตราไปรษณียเปนวันสมัคร ซ่ึงการยื่นใบสมัครดังกลาวเปนการสมัครในเบื้องตนเทานั้น  

                 10. วิธีการคัดเลือก 

           คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนจากเอกสารประวัติสวนตัวและผลงาน (Resume)            

ท่ีผูสมัครยื่นประกอบเปนหลักฐานในการสมัคร และหากผูสมัครมีคุณสมบัติตรงกับความตองการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา               

จะติดตอกับผูสมัครเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนราย ๆ โดยการสอบสอนและสอบสัมภาษณ  

                 11.  เกณฑการตัดสิน 

                      ผูท่ีถือวาเปนผูไดรับการคัดเลือก จะตองผานเกณฑในแตละวิธี ไมต่ํากวารอยละ 70         

                           ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562 

 (ลงชื่อ)            มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ) 

        คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา ปฏิบัติการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

      สําเนาถูกตอง                                 

       
(นางแวรอบิยะ  เจะอะ)  

  บุคลากรชํานาญการ           แวรอบิยะ/ราง/พิมพ/ทาน 
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