
 

 

 

 

 
ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เรื�อง รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื�อจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ตาํแหน่งนกัวชิาการอุดมศึกษา 
-------------------------------------------------------------- 

  ดว้ย คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  มีความประสงคจ์ะรับสมคัรคดัเลือก 
บุคคลเพื�อจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ ตาํแหน่งนกัวิชาการอุดมศึกษา สังกดัหน่วยทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษา สาํนกังานคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จาํนวน 1 อตัรา  ดงันี/  

 

1.    ตําแหน่ง   
   พนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ ตาํแหน่งนกัวชิาการอุดมศึกษา จาํนวน 1 อตัรา 

2.   กาํหนดการดําเนินการคัดเลอืก 
 

ตั�งแต่บัดนี�เป็นต้นไป  ถึงวนัที" 28 กมุภาพนัธ์  2561 
ในวนัเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. 
โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

เปิดรับสมคัร 

วนัศุกร์ที" 2  มนีาคม 2561  ประกาศรายชื"อผู้มสิีทธิ4สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 

วนัจันทร์ที" 5 มนีาคม 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 

สอบข้อเขียน  
      ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนงัสือราชการ การจบัใจความ 
ยอ่ความ ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัการจดัการศึกษา และภาระงานแนบ
ทา้ยประกาศ 
ณ ห้อง 260  ชั�น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 100 คะแนน 

เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบคอมพวิเตอร์  
     Microsoft Word  , Excel  และออกแบบสื�อประชาสมัพนัธ์ 
ณ ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ 159  ชั�น 1 และ ห้อง 259  ชั�น 2 
อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 100 คะแนน 

วนัจันทร์ที" 12 มนีาคม 2561 ประกาศรายชื"อผู้มสิีทธิ4สอบสัมภาษณ์ 

วนัพุธที"  14 มนีาคม 2561 
เวลา 13.30 - 16.30 น. 

สอบสัมภาษณ์  
ณ หอ้ง 138 อาคาร  1  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 100 คะแนน 

วนัพฤหัสบดทีี" 15  มนีาคม 2561 ประกาศรายชื"อผู้ได้รับการคัดเลอืก 



 
 3.  สถานที"รับสมัคร 

ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรให้ติดต่อขอและยื�นใบสมคัรไดที้�หน่วยการเจา้หนา้ที� คณะทรัพยากรธรรมชาติ     
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา โทรศพัท์  0-7428-6026-7 ในวนั เวลา
ราชการ  ทั/งนี/สามารถ ดูรายละเอียดการรับสมคัรและดาวน์โหลดใบสมคัรไดที้� http://natres.psu.ac.th 
         

4.  เอกสารและหลกัฐานที"จะต้องนําไปยื"นพร้อมใบสมัคร 
 4.1  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาดาํ ขนาด 1 นิ/ว       จาํนวน 2  รูป 

       ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน 
4.2 เอกสารรับรองคุณวุฒิ                   จาํนวน   1 ชุด 
4.3 สาํเนาใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)               จาํนวน   1 ชุด 
4.4 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น                      จาํนวน   1 ชุด 
4.5 ใบรับรองแพทย ์ซึ� งแสดงวา่ไม่เป็นโรคตอ้งหา้มตาม กฎ ก.พ.         จาํนวน   1 ฉบบั 

 ฉบบัที� 3 ซึ� งออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน 
4.6  หลกัฐานผา่นการเกณฑ์ทหาร  พร้อมสาํเนา 1 ฉบบั (กรณีผูส้มคัรเป็นเพศชาย) 
4.7  หนงัสือรับรองประสบการณ์การทาํงาน และ/หรือเอกสารอื�น ๆ ประกอบการรับสมคัร 
       สาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาคดัเลือก 
4.8 ผลการสอบภาษาองักฤษ เช่น TOEIC/TOEFL/CU-TEP/TU-GET/PSU-GET (ถา้มี) 
4.9 หลกัฐานอื�น ๆ(ถา้มี) เช่น ใบเปลี�ยนชื�อตวั ชื�อสกุล พร้อมสาํเนาอยา่งละ 1 ฉบบั 
4.10  เงินค่าสมคัร       จาํนวน   100  บาท 

 

5.   วธีิการคัดเลอืก 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะพิจารณาคัดเลือกจากประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา ประวติั 

การทาํงาน โดยพิจารณาคดัเลือกให้เป็นผูมี้สิทธิr เข้ารับการคัดเลือกจากใบสมัครและเอกสารที�แนบ
ประกอบใบสมัครเป็นการขั/นต้นก่อน และจะประกาศรายชื�อผู ้มีสิทธิr สอบให้ทราบในวันศุกร์ที�  
2 มีนาคม 2561 โดยจะดาํเนินการสอบ ดงันี/  

  - สอบขอ้เขียน  
  - สอบปฏิบติัคอมพิวเตอร์   
  - สอบสัมภาษณ์    

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผูผ้า่นการคดัเลือก จะตอ้งเป็นผูส้อบผา่นแต่ละภาคไม่ตํ�ากวา่ ร้อยละ 70  
 

   ประกาศ  ณ  วนัที�       8    กุมภาพนัธ์   2561  

                                                                                                                                                 

                   (ผูช่้วยศาสตราจารยท์วศีกัดิr  นิยมบณัฑิต) 

             คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 



 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศ 
รายละเอยีดตําแหน่ง  คุณสมบัติทั"วไป  คุณสมบัติเฉพาะตาํแหน่งของผู้สมัคร 

………………………………………………………………………………………. 
 

 ตําแหน่ง พนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ ตาํแหน่งนกัวชิาการอุดมศึกษา  จาํนวน 1 อตัรา 
สังกดัหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา สาํนกังานคณะ 
  

 อตัราค่าจ้าง วฒิุปริญญาตรี  17,290.- บาท 
 

1. คุณสมบัติทั"วไปของผู้สมัคร 
1.1  มีอายไุม่ต ํ�ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 
1.2  มีคุณวฒิุตรงตามประกาศรับสมคัร 
1.3 เป็นผูเ้สื�อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
1.4 ไม่ดาํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมือง  
1.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ 

 เสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที� ก.บ.ม. กาํหนด 
1.6 ไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งพกังาน หรือถูกสั�งให้ออกจากงานไวก่้อนตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั หรือ 

กฎหมายอื�น 
1.7 ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
1.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ที�ในพรรคการเมือง 
1.9 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
1.10 ไม่เคยถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที�ไดก้ระทาํ

โดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
 1.11 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  

                                  หรือหน่วยงานอื�นของรัฐ 
 1.12 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะการกระทาํผิดวินัยตาม 

                                  ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั หรือกฎหมายอื�น 
 1.13 ไม่เคยเป็นผูเ้คยกระทาํการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการ หรือเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงาน 

                                  ของรัฐ 
 1.14 ไม่เคยเป็นผูถู้กฟ้องร้องดาํเนินคดีกรณีผิดสัญญากูย้ืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา 

  1.15 ผูที้�ไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัจะตอ้งมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายที�ปรกติ 
 1.16 ถา้เป็นเพศชายตอ้งผา่นการเกณฑท์หารมาแลว้ 
  

 



กรณีผูส้มคัรที�เคยไดรั้บการลา้งมลทินตามประกาศของทางราชการ จะตอ้งแจง้รายละเอียด
ของโทษทางวนิยัที�ไดรั้บ    และการลา้งมลทินตามกฎหมายใดใหค้ณะฯ ทราบในใบสมคัรดว้ย  มิฉะนั/นจะ
ถือวา่เป็นการปิดบงัขอ้มูล และมหาวทิยาลยัจะสงวนสิทธิที�จะไม่พิจารณาจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร 

 

       สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ทุกสาขาวชิา 
 

3. ภาระงานที"จะต้องรับผดิชอบ 
 

3.1 รับคาํร้องที�เกี�ยวกบัการลงทะเบียน ผอ่นผนัค่าธรรมเนียมการศึกษา และลาพกัการศึกษา 
3.2 จดัทาํขอ้สอบ/ดูแล/ประสานงานการรับส่งขอ้สอบ/ดาํเนินการเกี�ยวกบันกัศึกษากกัตวัสอบ/ 

ดูแลระบบการขอใชห้อ้งในช่วงสอบทั/งกลางภาค และปลายภาค 
3.3 ประสานงานจดัสถานที�สอบสัมภาษณ์ ตรวจเอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวกบัการรับนกัศึกษา

ใหม่ 
3.4 การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรเชิงรุก และแนะแนวหลกัสูตร 
3.5 ประสานงานรายวชิากิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
3.6 ประสานงานและติดตามผลการสอบภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร์ 
3.7 การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เช่น กิจกรรม WALK RALLY และการจัดติววิชา

วทิยาศาสตร์พื/นฐาน  
3.8 การเลือกวชิาเอกของนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 
3.9 ประสานงานการจดัซื/อวารสาร/ตาํราเรียน  
3.10 ประชาสัมพนัธ์และจดัประชุมนกัศึกษาเพื�อแจง้ข่าวสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา 
3.11 เรื�องอื�น ๆ ตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

 

4. ลกัษณะงานที"ปฏิบัติ 
 

4.1 รับคาํร้องที�เกี�ยวกบัการลงทะเบียน เสนอรองคณบดีฝ่ายวชิาการเพื�อพิจารณา 
   4.1.1 เมื�อรองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาอนุมติัแล้วดาํเนินการผ่านระบบได้โดยตรง 
                         (สิ/นสุดที�หน่วยทะเบียนฯ) มี 2 คาํร้องไดแ้ก่ 
    -  คาํร้องกรณีหน่วยกิตไม่เป็นไปตามกาํหนด (แนบผลการลงทะเบียนฯ)  

                -  คาํร้องกกัตวัสอบไล่ (ไม่ตอ้งแนบเอกสาร) 
    ทั/ง 2 คาํร้องให้รีบดาํเนินการเนื�องจากนกัศึกษาอาจจะลงทะเบียนฯ ร่วมกบันกัศึกษาต่าง
คณะฯ หากล่าชา้อาจจะส่งผลใหน้กัศึกษาลงทะเบียนฯ ไม่ทนัและไม่เป็นไปตามแผนการเรียนที�กาํหนด  

   4.1.2 เมื�อรองคณบดีฝ่ายวชิาการพิจารณาอนุมติัแลว้ใหส่้งกองทะเบียนฯ เพื�อดาํเนินการ 
              - คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ (แนบผลการลงทะเบียนฯ หรือใบจ่าย 
                              ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนสาย) 



 
4.2 รับคาํร้องลาพกัการศึกษาของนกัศึกษา เสนอรองคณบดีฝ่ายวชิาการเพื�อพิจารณา 
4.3 รับคาํร้องขอผ่อนผนัค่าธรรมเนียมการศึกษา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานติดต่อผูป้กครอง 

เพื�อรับรองคาํร้องว่าเป็นความจริง เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื�อพิจารณา แลว้กรอกขอ้มูล 
การผ่อนผนัค่าธรรมเนียมในระบบ รวมทั/งติดตามการชาํระเงินของนกัศึกษาให้เป็นไปตามที�  
กาํหนดดว้ย 

4.4 จดัทาํขอ้สอบ/ดูแล/ประสานงานการรับส่งขอ้สอบ/ดาํเนินการเกี�ยวกบันกัศึกษากกัตวัสอบ/
ดูแลระบบการขอใชห้อ้งในช่วงสอบทั/งกลางภาค และปลายภาค           

4.5 ประสานงาน จดัสถานที�สอบสัมภาษณ์ ตรวจเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ เกี�ยวกบัการรับ
นักศึกษาในโครงการ Admission โครงการเรียนดี โครงการรักเกษตร โครงการรับตรง 
โครงการส่งเสริมผูมี้คุณธรรมจริยธรรม โครงการคดัเลือกใช้คะแนน GAT/PAT รวมทั/ง
รวบรวมเอกสารส่งคืนหน่วยสอบคดัเลือd 

4.6 การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรเชิงรุก ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรในโรงเรียนเป้าหมาย
ก่อนการประกาศรับสมคัรในโครงการต่าง ๆ ของคณะฯ 

4.7 การประชาสัมพนัธ์และแนะแนวหลกัสูตรโดยประสานงานกบัประชาสัมพนัธ์กองกลางของ 
มหาวิทยาลัย จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์และแผ่นพบัแนะนําหลักสูตรพร้อมลงพื/นที�ในกลุ่ม
โรงเรียน เป้าหมาย 

4.8 ประสานงานรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตรทั/งในส่วนการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ สถานที�ใน 
การเรียนการสอน การติดต่อวิทยากรและตรวจสอบการดาํเนินการโครงการของนักศึกษา/ 
ใบเสร็จรับเงินทาํเรื� องเบิกจ่ายตามงบประมาณของรายวิชา/รูปเล่มรายงานและแผ่น CD  
ก่อนส่งอาจารยผ์ูส้อน          

4.9 จดัสอบภาษาองักฤษให้นักศึกษาตามระยะเวลาที�มหาวิทยาลยักาํหนด ประสานงานการคุม
สอบ ตลอดจนการส่งขอ้มูลไปยงัมหาวิทยาลยัเพื�อตรวจสอบและประกาศคะแนนให้นกัศึกษา 
ทราบ  

4.10 ประสานงานและติดตามการสอบ Exit - Exam ภาษาองักฤษเพื�อใชส้าํเร็จการศึกษา 
4.11 จัดอบรมและสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั/ นปีที�  1 

ประสานงานกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์ ของคณะ เพื�อจดัอบรมความรู้
เบื/องตน้ เกี�ยวกบัการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื/นฐานให้แก่นักศึกษาชั/นปีที� 1 ก่อนส่งไป
ทดสอบยงัศูนยค์อมพิวเตอร์ หากนกัศึกษาสอบไม่ผ่านให้สอบแกต้วัที�คณะฯ 1 ครั/ ง หากไม่
ผ่านอีกดาํเนินการ ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาเขา้ร่วมการอบรมกบัศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วย
ตนเอง โดยมีเงื�อนไขตอ้งผา่นการทดสอบดงักล่าวก่อนการลงทะเบียนฯ ในรายวชิา 550 – 200 

4.12 การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ จดัให้มีการเตรียมความพร้อมทางวิชาการโดยเน้นให้
นกัศึกษาเขา้ใจภาพรวมการเรียนการสอนภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในลกัษณะการจดัติว
วิชาวิทยาศาสตร์พื/นฐาน ภาษาองักฤษ และกิจกรรม WALK RALLY ในช่วงปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ 



4.13 การพฒันาภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษา 
       4.13.1 การจดัฉายภาพยนตร์เสียงภาษาองักฤษ บทบรรยายภาษาองักฤษ รวมทั/งนาํโจทยค์าํถาม 
                            ในภาพยนตร์เขา้สู่ระบบ lms2 จดัการคะแนนและจาํนวนชั�วโมงที�นกัศึกษาเขา้ร่วมให ้
                             เป็นปัจจุบนั ผา่นการทาํงานของนกัศึกษาช่วยงาน 
      4.13.2 การจดัคอร์ส อบรมภาษาองักฤษโดยอาจารยช์าวต่างชาติ/ติวเตอร์ชาวไทย ประสานงาน 
                          อาจารยช์าวต่างชาติ หรือติวเตอร์ชาวไทยในการพฒันาภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษา 
      4.13.3 การบงัคบัใชโ้ปรแกรม TELL ME MORE   
 4.14 การเลือกวิชาเอกของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ประสานงาน 
                  กบัภาควิชาที�จดัให้มีการเลือกวิชาเอกเพื�อจดักิจกรรมให้ขอ้มูลก่อนการเลือกวิชาเอก รวมถึง 
                   ปรับปรุงขอ้มูลในระบบ พร้อมจดัให้มีการเลือกสาขาวิชา ตลอดจนการทาํหนงัสือให้ภาควิชา 
                  รับรองแต่งตั/ง อาจารยที์�ปรึกษาแล้วทาํหนังสือไปยงักองทะเบียนฯ เพื�อเปลี�ยนแปลงขอ้มูล 
                 นกัศึกษาที�เขา้เลือกวชิาเอก 
  4.15 จดัประชุมนกัศึกษาแต่ทุกชั/นปี ทุกภาคการศึกษา ในประเด็นที�สําคญัในแต่ละภาคการศึกษาที� 
               นักศึกษาควรทราบหรือดาํเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเชิญเจา้หน้าที�หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
               เขา้พบนกัศึกษาดว้ย 
 4.16 ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาในมหาวทิยาลยัใหน้กัศึกษารับรู้ผา่นทางประกาศ    
               เวบ็ไซต ์และ Social Network 
 4.17 ประสานงานการจดัซื/อวารสาร/ตาํราเรียน จดัทาํเอกสารและเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื�อ 
               พิจารณk 
  4.18 เรื�องอื�น ๆ ตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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