ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์
--------------------------------ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครและคัดเลือก ดังนี้
1. คุณสมบัตทิ ั่วไป
1.1 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เป็นผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพร่างกาย และตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ
2. ลักษณะต้องห้าม
2.1 เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
2.2 เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรค
ตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
2.3 เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยหรือตามกฎหมายอื่น
2.4 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.5 เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6 เป็นบุคคลล้มละลาย
2.7 เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.9 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระทําผิดวินัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
2.10 เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัตงิ านในหน่วยงานของรัฐ
3. ตําแหน่งทีร่ ับสมัคร
ตําแหน่งอาจารย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยมีภาระงานสอนและวิจัย
4. อัตราค่าจ้าง
วุฒิปริญญาเอก
อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท
วุฒิปริญญาโท
อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท
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5. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย ได้แก่
5.1 ที่พักอาศัย
5.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เรียกดูรายละเอียดได้จาก
http://www.personnel.psu.ac.th/per43.html
5.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เรียกดูรายละเอียดได้จาก
http://www.personnel.psu.ac.th/per42.html ได้แก่
5.3.1 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมเบิกได้
เท่าที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งปีงบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท สะสมได้ 2 ปี
ยอดเงินสะสมได้ไม่เกิน 20,000 บาทและจะต้องเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง โดยครอบคลุมญาติสายตรง (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร)
5.3.2 สวัสดิการค่าศึกษาของบุตร เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ
5.4 สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียกดูรายละเอียดได้จาก
http://www.personnel.psu.ac.th/per11.html ได้แก่
5.4.1 เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
5.4.2 เงินกู้เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การศึกษาของบุตร
5.4.3 เงินยืมเพื่อซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะ
5.4.4 เงินยืมเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
5.4.5 เงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ
5.4.6 เงินกู้ทัศนศึกษาต่างประเทศสําหรับบุคลากร
5.4.7 เงินยืมเพื่อการศึกษาของตนเอง
5.4.8 เงินยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
5.4.9 เงินยืมสําหรับเยาวชนเพื่อนําไปใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6. ระยะเวลาการรับสมัคร
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
7. สถานที่รบั สมัคร
ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ได้ดังนี้
7.1 การจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ ป.ณ. 2 คอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ 0 7428 7098
7.2 งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 ตึกสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
8. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
8.1 สําเนาใบคุณวุฒิการศึกษา ทุกระดับ
8.2 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ
8.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
8.4 ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน (ถ้ามี)
/3.........

- 3 9. วิธีการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารประวัติส่วนตัวและผลงาน (C.V.) ที่ผู้สมัครยื่น
ประกอบเป็นหลักฐานในการสมัครในเบื้องต้น และหากผู้สมัครมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการคณะวิศวกรรมศาสตร์
จะติดต่อเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นราย ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบตั ิการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์
ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2560
----------------------ภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

จํานวน
(อัตรา)
1

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ และ
2.

3.

วิศวกรรมโยธา

1

1.
2.
3.

วิศวกรรมโยธา

1

1.

วิศวกรรมไฟฟ้า

4

1.
2.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

1.

วิศวกรรมเคมี

1

1.

คุณวุฒิในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านวิศวกรรมเหมือง
แร่ หรือ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท แผน ก สาขาวิศวกรรมเหมือง
แร่ และคุณวุฒใิ นระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ และ
กําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
ภายในหนึ่งปี หรือ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท แผน ก สาขาวิศวกรรมเหมือง
แร่ และคุณวุฒใิ นระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ และ
มีเอกสารตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
โดยได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และกําลังจะสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใน 6 เดือน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมแหล่งน้าํ
วิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร หรือวิศวกรรมโครงสร้างนอกฝั่ง
หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน โดยคุณวุฒิปริญญาตรี
ต้องสําเร็จการศึกษาในด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งน้ําหรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากําลัง) หรือ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท แผน ก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากําลัง) และคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า และมีเอกสารตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก ณ ต่างประเทศ โดยได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โดยมีหน้าที่สอนและวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมี
หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าสาขาวิศวกรรมเคมี เช่น วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ ฯลฯ
โดยคุณวุฒิปริญญาตรีต้องสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
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- 2 ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

จํานวน
(อัตรา)
3

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก/เทียบเท่าสาขาวิศวกรรมอุต-

สาหการหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต ภายในหนึ่งปี หรือ
3. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและมีเอกสารตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศสาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตโดยได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก
หมายเหตุ (เฉพาะภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
กรณีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วจะต้องได้รับปริญญาตรีและ/หรือโทในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
หรือวิศวกรรมการผลิตอย่างน้อย 1 ปริญญา และมีเอกสารตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศแล้ว

----------------------------------------

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 …………………….

-2-

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
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอื่น ๆ ระบุ

พูด
ดีมาก

อาน
ดีมาก

เขียน
ดีมาก

ดี

ดี

ดี

พอใช
ดีมาก

พอใช
ดีมาก

พอใช
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

