ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
-------------------------------------------------------------ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัด
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จานวน 1 อัตรา
2. กาหนดการดาเนินการคัดเลือก
ตั้งแต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562
เปิดรับสมัคร
รับสมัครในวัน เวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
ประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิส์ อบข้อเขียน
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
สอบข้อเขียน
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ความรูเ้ กี่ยวกับพืชศาสตร์และการเขียนโครงการ
ณ ห้อง 3303 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
100 คะแนน
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
100 คะแนน
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
ประกาศรายชือ่ ผู้ผา่ นการคัดเลือก
3. สถานทีร่ บั สมัคร
ผู ้ ประสงค์จะสมัครให้ ติดต่ อขอและยื่ นใบสมัคร ได้ท ี่หน่วยการเจ้าหน้ าที ่ ส านักงานคณะ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์
0-7428-6026-7 ในวัน เวลาราชการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบ
สมัครได้ที่ http://natres.psu.ac.th

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนาไปยืน่ พร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
4.2 เอกสารรับรองคุณวุฒิ
จานวน 1 ชุด
4.3 สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
จานวน 1 ชุด
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ชุด
4.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
จานวน 1 ฉบับ
ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
4.6 หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมสาเนา 1 ฉบับ (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
4.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ประกอบการรับสมัคร
สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
4.8 ผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC/TOEFL/CU-TEP/TU-GET/PSU-GET (ถ้ามี)
4.9 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ
4.10 เงินค่าสมัคร
จานวน 100 บาท
5. วิธกี ารคัดเลือก
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะพิจารณาคัดเลือกจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทางาน โดยพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การคัดเลือกจากใบสมัครและเอกสารที่แนบ
ประกอบใบสมัครเป็นการขั้นต้นก่อน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนให้ทราบในวันที่
12 มีนาคม 2562 โดยจะดาเนินการสอบ ดังนี้
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบผ่านแต่ละภาคไม่ต่ากว่า ร้อยละ 70
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทวีศกั ดิ์ นิยมบัณฑิต)
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดตาแหน่ง คุณสมบัตทิ วั่ ไป คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
……………………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษา จานวน 1 อัตรา
ประจาสังกัดภาควิชาพืชศาสตร์

อัตราค่าจ้าง

วุฒิปริญญาตรี 17,290.- บาท

1. คุณสมบัตทิ วั่ ไปของผูส้ มัคร
1.1 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
1.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
1.3 เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.4 ไม่ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
1.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กาหนด
1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ ก่อนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
หรือกฎหมายอื่น
1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่การเมือง
1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.10 ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.11 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.12 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงานเพราะการกระทาผิดวินัยตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือกฏหมายอื่น
1.13 ไม่เคยเป็นผู้เ คยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
1.14 ไม่เคยเป็นผู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
1.15 ผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายที่ปรกติ
1.16 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
กรณี ผ ู ้ ส มั ค รที ่ เ คยได้ ร ั บ การล้ า งมลทิ น ตามประกาศของทางราชการ จะต้ อ งแจ้ ง
รายละเอียดของโทษทางวินัยที่ได้รับ และการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้คณะฯ ทราบในใบสมัคร
ด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการปิดบังข้อมูลและมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย

2. คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งของผูส้ มัคร
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้
- พืชศาสตร์
- พืชสวน
- พืชไร่
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ภาระงานทีจ่ ะต้องรับผิดชอบ
 ด้านการบริหารจัดการ
บริหารจัดการพื้นที่แปลงปฏิบัติการสถานีวิจัยพืชศาสตร์ พื้นที่ส่วนขยายตาบลทุ่งใหญ่
ประมาณ 80 ไร่
 ด้านการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้
1. ช่วยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ดูแลให้คาแนะนาแก่นักศึกษา ประสานงานกับนักศึกษา
ผู้ช่วยสอน และช่วยงานปฏิบัติการด้านแปลงทดลองรายวิชาต่างๆ เช่น
- วิชา 510 – 211 (พืชเศรษฐกิจ)
- วิชา 510 – 290 (การฝึกพืชศาสตร์ 1)
- วิชา 510 – 411 (การจัดการสถานเพาะชา)
- วิชา 510 – 412 (วัชพืชและการจัดการ)
- วิชา 510 – 421 (สรีรวิทยาการผลิตพืช)
- วิชา 510 – 424 (สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทางการเกษตร)
- วิชา 510 – 431 (หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช)
- วิชา 510 – 433 (พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า)
- วิชา 510 – 451 (ยางพารา)
- วิชา 510 – 483 (การตกแต่งสถานที่)
- วิชา 510 – 498 (ปัญหาพิเศษ)
- วิชา 510 – 515 (เทคโนโลยีเกษตรแม่นยาเพื่อการผลิตพืชและการจัดการ)
2. รับผิดชอบร่วมในการฝึกงานนักศึกษา รายวิชา 510 - 191 (พืชผักสวนครัว) และ
รายวิชา 510 - 290 (การฝึกพืชศาสตร์ 1)
3. รับผิดชอบจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะชีวิตแก่นักศึกษาของภาควิชาพืชศาสตร์
 ด้านบริการวิชาการ
รับผิดชอบผลิตกล้าไม้ เช่น ปาล์มน้ามัน ลองกอง ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
******************************************

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 …………………….
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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

