
 
 

(ส ำเนำ) 
ประกำศ คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

เรื่อง ขยำยเวลำรับสมัครพนักงำนเงินรำยได้คณะฯ ต ำแหน่ง พนักงำนประจ ำห้องทดลอง 
 
 

 ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงคจ์ะ
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะฯ   ต าแหน่ง พนักงำนประจ ำ
ห้องทดลอง จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 1. ก ำหนดกำรรับสมัครและสถำนที่รับสมัคร 
  1.1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 – 17 มีนาคม 2560  เปิดรับสมัคร  
   (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
  1.2 วันที่ 21 มีนาคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ 
      การสอบคัดเลือก 
  1.3  วันท่ี 24  มีนาคม 2560  สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 
  1.4 วันท่ี 28 มีนาคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
    
  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0-74 286306 หรือ ดูรายละเอียด
ได้ที่ http://agro.psu.ac.th หรือขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่ง
เงินค่าสมัครจ านวน 20 บาท) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวัน เวลาราชการ  
 
 2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  2.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 8 ของระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
   การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
   แผ่นดิน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
    (1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
     (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
     ทรงเป็นประมุข 
    (ข) ลักษณะต้องห้าม   
     (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
     (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ 
      ความสามารถหรือเป็นที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
     (3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
      ตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอ่ืน 
     (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 
 

          (5) เป็นกรรมการบริหาร/...................... 
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                (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     (6) เป็นบุคคลล้มละลาย      
     (7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
      ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย ตาม
      ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น 
     (9) เป็นกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
      หน่วยงานของรัฐ 
  2.2 ผู้สมัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการ      จะต้องแจ้ง
รายละเอียดของโทษทางวินัยที่ได้รับ และการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้คณะแนบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้นจะ
ถือว่าเป็นการปิดบังข้อมูลและมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้คณะฯ 
 3. อัตรำค่ำจ้ำง    
        ค่าจ้างเดือนละ 6,270 บาท บวก    เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   1,000 บาท 
หากมีประสบการณ์และมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากเนื้อจะพิจารณา
เป็นพิเศษ 
 4. สิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรที่จะได้รับเงินนอกจำกค่ำจ้ำง 
       4.1 สวัสดิการประกันสังคม 
  4.2  การเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.) 
  4.3 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนสาธิต 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  4.4 สิทธิในการเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับ  
ข้าราชการอื่น ๆ เป็นต้น 
 5. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
  5.1 ใบสมัคร   จ านวน 1 ชุด
  5.2 เอกสารรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
  5.3 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา  จ านวน 1 ชุด 
  5.4 ใบรับรองแพทย์  จ านวน 1 ฉบับ 
  5.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ช ุด 
  5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด าขนาด 3 x 4 ซม.  จ านวน 3 รูป 
  5.7 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)  จ านวน 1 ชุด 
  5.8 เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  จ านวน 1 ชุด 
 6. เกณฑ์กำรตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบสัมภาษณ์ และสอบ
ปฏิบัติ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70    
 
 

7 รายละเอียดคุณวุฒิ/......................... 
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 7. รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษาของต าแหน่ง รายละเอียดการท างาน วิธีการคัดเลือก สามารถดูได้
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้    
  
  ประกาศ  ณ  วันที่     14      เดือน   กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2560 
 
 
                (ลงชื่อ)           เถวียน     วิทยา    
    (รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน  วิทยา) 
    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร รักษาการแทน 
      คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ส าเนาถูกต้อง 
 
                       เนตรติยา 
          (นางสาวเนตรติยา  สมบูรรัตน์)           เนตรติยา/ร่าง/พิมพ์/ทาน 
                 นักวชิาการอุดมศึกษา                                  
 


