(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย
ตามที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไดขยายเวลารับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา นั้น
เนื่องจากมีผูสมัครนอย จึงขยายเวลารับสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
ตําแหนง อาจารย อัตราเลขที่ 3750
2. อัตราคาจาง
อัตราคาจางวุฒิปริญญาเอก เดือนละ 31,500 บาท
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณลักษณะตองหามของผูสมัคร
3.1 ผูสมัครตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีคุณลักษณะตองหาม ตามขอ 9 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
2. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
3. ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
(ข) คุณลักษณะตองหาม
1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
2. เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนไรความสามารถหรือเปนโรคตามที่
ก.บ.ม.กําหนด
3. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
4. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
5. เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
6. เปนบุคคลลมละลาย
7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
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9. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากงาน เพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือกฎหมายอื่น
10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
3.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
3.3 ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดี กรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ผูสมัครจะตองรับรองคุณสมบัติตนเองวาครบถวนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบ
วาคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาขาดคุณสมบัติทันที
อนึ่ง ผูผานการคัดเลือก ตองไปทําการตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยผูที่มีผลการ
ตรวจเปนปกติจึงจะไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
4.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม หรือสาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวของ
หากมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
4.1.1 มีประสบการณการสอน งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ หรือ
4.1.2 มีผลงานตีพิมพในวารสารในระดับ TCI
5. หนาที่ความรับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูดํารงตําแหนงอาจารยตองปฏิบัติภาระงาน ทั้งภาระงานสอนและวิจัย
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนภารกิจอื่น ของมหาวิทยาลัย
6. สวัสดิการและสิทธิประโยชนที่จะไดรับนอกเหนือจากคาจาง
6.1 ที่พักอาศัย
6.2 เงินคาตอบแทนความกาวหนา/สัมฤทธิ์ผลงานทางวิชาการ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม 3 - 15% มหาวิทยาลัยสมทบ 3 - 5%)
6.4 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
คารักษาพยาบาล ในสวนที่นอกเหนือจากที่ไดรับในระบบประกันสังคม เบิกไดเทาที่จายจริง วงเงิน
ไมเกิน 20,000 บาท/ป หากเบิกจายไมเกิน 20,000 บาท สามารถสะสมไดรอยละ 40 ของเงินสวนที่เหลือ สามารถสะสม
ไดไมเกิน 20,000 บาท เพื่อนํามาใชหลังเกษียณอายุงาน กรณีเปนผูปวยนอกและการตรวจสุขภาพประจําป (เฉพาะตนเอง)
รักษาไดทุกสถานพยาบาลที่มีแพทยปฏิบัติหนาที่ ครั้งละไมเกิน 1,500 บาท/โรค/วัน ไมเกิน 20 ครั้งตอปงบประมาณ
6.5 คาเลาเรียนบุตร เบิกไดตามสิทธิของขาราชการ
6.6 กองทุนสวัสดิการ เงินสงเคราะหครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต
6.7 โอกาสของบุตรที่มีสิทธิเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ หรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
6.8 สิทธิในการเขารับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ไดรับการเชิดชูเกียรติเชนเดียวกับขาราชการ
อื่น ๆ เปนตน
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-37. หลักฐานที่ใชในการสมัคร (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 ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 รูป
7.6 หนังสือแนะนําตัวหรือประวัติสวนตัว (Resume)
7.7 หลักฐานแสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหารมาแลว หรือไดรับการยกเวน
7.8 หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถามี)
7.9 สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ใหลงลายมือชื่อรับรอง “สําเนาถูกตอง”
8. กําหนดการขยายเวลารับสมัคร
ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563
9. สถานที่รับสมัคร
ใหผูสมัครยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการสมัครไดดวยตนเองในวัน เวลาราชการหรือ
ทางไปรษณีย ที่หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี 94000 โทร. 0 7331 3928-45 ตอ 2214, 2210 สวนผูสมัครทางไปรษณียจะถือ
วันประทับตราไปรษณียเปนวันสมัคร ซึ่งการยื่นใบสมัครดังกลาวเปนการสมัครในเบื้องตนเทานั้น
10. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนจากเอกสารประวัติสวนตัวและผลงาน (Resume)
ที่ผูสมัครยื่นประกอบเปนหลักฐานในการสมัคร และหากผูสมัครมีคุณสมบัติตรงกับความตองการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
จะติดตอกับผูสมัครเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนราย ๆ โดยการสอบสอนและสอบสัมภาษณ
11. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูไดรับการคัดเลือก จะตองผานเกณฑในแตละวิธี ไมต่ํากวารอยละ 70
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ)
คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สําเนาถูกตอง
(นางแวรอบิยะ เจะอะ)
บุคลากรชํานาญการ

แวรอบิยะ/ราง/พิมพ/ทาน

