
 

 

 
ประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ  มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ 

เรื่อง   รับสมัครบคุคลเพื่อคัดเลือกเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง่อาจารย์ 
----------------------------- 

 ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๒ อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานที่สถาบัน
นโยบายสาธารณะ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร 
 ตําแหน่ง อาจารย์ จํานวน ๒ อตัรา (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
 

๒. คุณสมบัติทัว่ไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
  ๑) มีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒) มีคุณวุฒิตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร 
  ๓) ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีกรณผีดิสญัญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบว่าคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมัติทันที 
 

๓. มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขา้ใหม่ 
  อาจารย์ประจําท่ีสถาบันรับเข้าใหม่ ยกเว้นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
สื่อสาร จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ที่รับเข้าใหม่ด้วยวุฒิปริญญาเอก 
กรณีมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC ซึ่งมีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับผลการรับรอง
คะแนนภาษาอังกฤษ สามารถนําผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าวรายงานให้ส่วนงานทราบ เพ่ือส่วนงานนําไปพิจารณา
ในการบรรจุและแต่งตั้ง (แทนการใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ PSU-TEP) ได้ แต่หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว 
จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP เพ่ือนําผลคะแนนไปรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้ส่วนงาน 
เพ่ือส่วนงานนําไปพิจารณาในการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้างต้นจึง
จะถือว่าผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 

๔. อัตราเงินเดือน 
  วุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๓๑,๕๐๐ บาท 
 



๕. สวัสดิการและสิทธปิระโยชน ์
  พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รบัสวัสดิการและสทิธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น 
  ๑) ที่พักอาศัยตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๒) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม ๓-๑๕% ของเงินเดือน มหาวิทยาลัยสมทบ ๓-๕% ของเงินเดือน
ตามอายุปีที่เป็นสมาชิก) 
  ๓) กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแตล่ะระดับการศึกษาให้เบิกไดต้ามสทิธิ์ของข้าราชการ 
  ข. ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร และทันตกรรม (ครอบคลุมเฉพาะอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด
และรักษารากฟัน) ให้กับตนเองและญาติสายตรงได้ ๒๐,๐๐๐ บาท ใช้บริการได้ทุกสถานพยาบาล และสะสมได้ ๔๐% 
ของเงินท่ีเหลือได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือนําไปใช้หลังเกษียณอายุ 
  ค. ค่ารักษาพยาบาลได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่และตรวจสุขภาพประจําปี (เฉพาะตนเอง) 
ได้ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/โรค/วัน ไม่เกิน ๒๐ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 
  ดูรายละเอียดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ได้จากเว็บไซต ์http://www.personnel.psu.ac.th 
 

๖. ระยะเวลาการรับสมัคร 
  ตั้งแต่บัดน้ี จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๗. สถานทีร่ับสมัคร 
  ผู้สนใจสามารถขอรับหรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ https://ppi.psu.ac.th/  และย่ืนใบสมัครในวันและ
เวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่     
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐  โทร. ๐๗๔-๒๘๒๙๐๐ หรือทาง Email : hathaithip.e@psu.ac.th 
 

๘. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมในสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ชดุ ดังน้ี 
  ๑) ใบสมัคร พร้อมตดิรูปถ่าย ๑ น้ิว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดอืน    
  ๒) หนังสือแนะนําตัวของผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว  (CV)     
  ๓) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วก่อนวันที่ที่ย่ืน 
      ใบสมัคร ทกุระดับการศึกษา  
  ๔) สําเนาใบรับรองการศึกษา (Transcript)  ทุกระดับการศึกษา 
  ๕) ใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
  ๖) สําเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาโท และปรญิญาเอก 
  ๗) ผลงานทางวิชาการ หรือเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  ๘) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๙) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  ๑๐) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดอืน 
  ๑๑) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบทหารกองเกิน เอกสารการเปลี่ยนชือ่ตัว ชือ่สกุล 
  ๑๒) ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท 



   โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “สําเนาถูกต้อง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่า ผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการ
สมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุในตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

๙. ขั้นตอนการคัดเลือก 
  ๑) เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติการศึกษา 
ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน หนังสือแนะนําตัวของผู้สมัคร และเอกสารอื่น ๆ ท่ีผู้สมัครย่ืนประกอบเป็นหลักฐานใน
การสมัคร ซึ่งจะพิจารณาทั้งความสามารถด้านวิชาการ ความเป็นนักวิจัย ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น และความมั่นคงทางด้านอารมณ์ จิตใจ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ที่จําเป็นในหน้าที่อาจารย์ จากน้ันจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พร้อมหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วัน 
เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันนโยบายสาธารณะ 
  ๒) สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์แต่ละวิธีไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ 
 
     ประกาศ     ณ  วันที่   ๑๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
             (ดร.กุลทตั   หงสช์ยางกูร) 
      รักษาการในตาํแหน่งผู้อํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 
 
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศรับสมัครงาน ลงวันที่  ๑๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ตําแหน่ง   อาจารย์    เลขทีอ่ัตรา 675 
    เลขทีอ่ัตรา 684 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือใกล้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางการจัดการระบบ
สุขภาพ หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม  หรือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือนโยบายสาธารณะ หรือสาขาวิชา  
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์การทําวิทยานิพนธ์/การทําวิจัยที่เก่ียวข้องกับนโยบายสาธารณะ หรือการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือการจัดการระบบสุขภาพ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑. รับผดิชอบภาระงานสอนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒. ภาระงานวิจัย/งานวิชาการ/ตํารา บทความวิชาการ บทความวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ  
  ๓. ภาระงานบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ผูส้อนเสริม หรือผู้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ
บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ๔. ภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจําหลักสตูร/อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
  ๕. ภาระงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 


