
 
(ส าเนา) 

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ  ต าแหน่ง อาจารย์ 

 
  ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ต าแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา  สังกัด
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  1.1 วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กันยายน 2560 เปิดรับสมัคร  
   (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
  1.2 วันที่ 25 กันยายน   2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
  1.3 แจ้งอีกครั้งหนึ่ง สอบคัดเลือก 
  1.4 แจ้งอีกครั้งหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 286306 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ http://agro.psu.ac.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
หรือทางไปรษณีย์ (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาแนบเงินค่าสมัครมาพร้อมเอกสาร) ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลา
ราชการ  
 2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  2.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ .ศ. 2551 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2551 
  (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
      (1) มีอายุไม่ต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
      (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (ข) ลักษณะต้องห้าม   
      (1) เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งข้าราชการการเมือง 
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      (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นที่
ก่าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
      (3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือ
กฎหมายอื่น 
      (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
      (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (7) เคยถูกจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท่าผิดวินัยตาม ข้ อ บั ง คั บ นี้  ห รื อ
กฎหมายอื่น 
       (9) กระท่าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
  2.2 ผู้สมัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการจะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษ
ทางวินัยที่ได้รับ และการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้คณะฯ ทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการปิดบัง
ข้อมูลและมหาวิทยาลัยฯ จะสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 3. อัตราค่าจ้าง   เดือนละ   30,000 บาท 
 4. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับเงินนอกจากค่าจ้าง 
  4.1 เงินสมนาคุณ กรณีเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ เทียบเท่าที่
ด่ารงต่าแหน่งอาจารย์ เดือนละ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก่าหนดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
           4.2 เงินค่าตอบแทน ความก้าวหน้า/สัมฤทธิ์ผลทางวิชาการ ตามเงื่อนไขที่ก่าหนดโดยมหาวิทยาลัยฯ 
  4.3 ที่พักอาศัย 
  4.4 กองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3-5% มหาวิทยาลัยฯ สมทบ 3-5%) 
  4.5 โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่่า/ไม่มีดอกเบี้ย  (ได้รับเช่นเดียวกับข้าราชการ) 
  4.6 โครงการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์จาก ธอส. 100% โดยได้รับส่วนลดดอกเบี้ย MRR-1%  
  4.7 การเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.) 
  4.8 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
       - ค่ารักษาพยาบาลในส่วนท่ีนอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ปี สะสม
ได้ 2 ปี ยอดเงินสะสมได้ไม่เกิน 20,000 บาท โดยครอบคลุมถึง บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร 
       - ค่าเล่าเรียนบุตร (ได้รับสิทธิ์เท่ากับข้าราชการ) 
  4.9 กองทุนสวัสดิการ ม.อ. 

        4.10 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิ เข้าเรียนในโรงเรียน มอ .วิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
4.11 สิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก\....................... 
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           4.11 สิทธิในการเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับข้าราชการ 
อ่ืน ๆ เป็นต้น 
 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  5.1 ใบสมัคร จ่านวน 1 ชุด 
  5.2 เอกสารรับรองคุณวุฒิในระดับปริญญาทุกระดับ   จ่านวน 1 ชุด 
  5.3 ส่าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในทุกระดับปริญญา จ่านวน 1 ชุด 
  5.4  ส่าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ   จ่านวน 1 ชุด 
      5.5  ใบรับรองแพทย์  จ่านวน 1 ฉบบั 
  5.6 ส่าเนาทะเบียนบ้าน และส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน  จ่านวน 1 ชุด 
  5.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด่าขนาด 3 x 4 ซม.  จ่านวน 3 รูป 
  5.8 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)  จ่านวน 1 ชุด 
  5.9 เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  จ่านวน 1 ชุด 
  6.0 เงินค่าสมัครระดับปริญญาเอก 100 บาท  
 6. เงื่อนไขส าคัญ 
  ผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งวิชาการ ต้องมีผลการตรวจสุขภาพทางร่างกาย
โดยใช้แบบฟอร์มท่ีแนบกับใบสมัคร และผลตรวจทางจิตวิทยาท่ีเป็นปกติ ส่าหรับผู้ท่ีมีผลการตรวจสุขภาพร่างกาย และ/
หรือผลตรวจทางจิตวิทยาไม่ปกติ ให้ถือว่าเป็นผู้ท่ีมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
ด่าเนินการดังนี้ 
  6.1 การตรวจสุขภาพร่างกาย ให้ยื่นพร้อมกับใบสมัคร โดยให้ใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่
มหาวิทยาลัยฯ ก่าหนด download แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์จาก http://agro.psu.ac.th  หากผลการตรวจ
สุขภาพร่างกายไม่ปกติ จะถือว่าขาดคุณสมบัติการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 
  6.2 การตรวจสุขภาพทางจิต ให้ยื่นผลการตรวจทางจิตวิทยาภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่ผู้นั้นได้รับการ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากผลการตรวจสุขภาพทางจิตไม่ปกติ จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยฯ 
     7. รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษาของต่าแหน่ง รายละเอียดการท่างาน วิธีการคัดเลือก สามารถดูได้ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้    
  ประกาศ  ณ  วันที่     14  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  2560 
             ลงชื่อ วิโรจน์  ยูรวงศ์ 
      (รองศาสตราจารย์  ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์) 
                             คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
                 ส่าเนาถกูต้อง 
 
                      ศิรดี 
             (นางศิรดี สุวรรณชัย)           ศิรดี/ร่าง/พิมพ์/ทาน  
    เจ้าหนา้ที่บริหารงานทัว่ไป ช่านาญการ         

http://agro.psu.ac.th/

