
 

 

 

 

ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงนิรายได้ ต าแหน่งแม่บ้าน 

-------------------------------------------------------------- 

 ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่ อจ้ าง เป็นพนักงาน เงินรายได้  ต าแหน่ งแม่บ้ าน  สั งกั ดหน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ  

ส านักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน  2  อัตรา ดังนี้ 
 

1. ต าแหน่ง  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ของผูส้มัคร 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

2. ก าหนดการด าเนินการคัดเลือก 

 
 

 3. สถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่หน่วยการเจ้ าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โทรศัพท์  0-7428-6026-7  ในวันและเวลา

ราชการ  ทั้งนี ้สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ http://natres.psu.ac.th 

 

 

 

 
         

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. 

โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

เปิดรับสมัคร 

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

เวลา 13.30 – 16.30 น. 

สอบสัมภาษณ์ 

ณ ห้อง 138  อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 100 คะแนน 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

http://natres.psu.ac.th/


4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน าไปยื่นพร้อมใบสมัคร 

 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมส่วมแวน่ตาด า   จ านวน   1  รูป 

      ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี              

4.2  เอกสารรับรองคุณวุฒิ            จ านวน   1 ชุด 

4.3  ส าเนาใบรับรองผลการศกึษา (Transcript)        จ านวน   1 ชุด 

4.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน            จ านวน   1 ชุด 

4.5  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม   จ านวน   1 ฉบับ 

 ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1  เดือน  

4.6  หนังสือรับรองประสบการณก์ารท างาน และ/หรอืเอกสารอื่น ๆ ประกอบการรับสมัคร 

      ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

4.7  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เชน่ ใบเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล พรอ้มส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ 

4.8  เงินคา่สมัคร       จ านวน 50 บาท 
   

5. วิธีการคัดเลือก 

คณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน โดยพิจารณา

คัดเลือกให้เป็นผู้มสีิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจากใบสมัคร และเอกสารที่แนบประกอบใบสมัครเป็นการขัน้ต้นก่อน 

   

 

ประกาศ  ณ  วันที่     11   เมษายน  2560 

 

        

                                                                          
          (ผูช่้วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นยิมบัณฑติ) 

         คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

  

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

ต าแหน่ง :  แม่บ้าน    2   อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร 

1. คุณวุฒิที่รับสมัคร ส าเร็จการศกึษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ้ 

2. สามารถท างานนอกเวลาราชการได้  

3. ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

 

อัตราจ้าง :  เดือนละ   5,610  บาท และค่าครองชีพช่ัวคราว 1,000 บาท 

 

สวัสดิการ :  บุคลากรที่ไดร้ับการบรรจุจะได้รับสวัสดิการ ดังนี้ 

1. ประกันสังคม 

2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

3. ค่ารักษาพยาบาล 1,000.- บาท /คน/ปี 

4. ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ / เยี่ยมคลอด 1,000.- บาท /คน/ปี 

5. เงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชพี 3-5 % 

6. เงินสมทบซือ้หุน้สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 1,000.-บาท /คน/เดือน 

 

 ภาระงานท่ีรับผิดชอบ :  

1. เปิดประตูท าความสะอาดห้อง ทธ. 136 

2. เปิดประตูและท าความสะอาดห้อง ทธ. 116 (ส านักงานกลุ่มงานบริการวิชาการ) และห้อง 

ทธ. 116/1 (หอ้งผูช่้วยคณบดีฝ่ายพัฒนา) 

3. ท าความสะอาดพื้นช้ัน 1 จนถึงประตูทางเชื่อมลานเรือ 

4. ท าความสะอาดหอ้งน้ าชาย – หญิง ช้ัน 1 ช้ัน 2 อาคาร 1 (วันละ 3 ครัง้) 

5. ท าความสะอาดลานดาดฟ้า อาคาร 1 ช้ัน 2  (ลานมะลิ) 

6. ท าความสะอาดพื้นทางเดิน อาคาร 1 ช้ัน 2 และบันไดช้ัน 1 ถึงช้ัน 4 ฝ่ังทิศตะวันออก 

7. เก็บขยะทุกจุดที่รับผดิชอบใส่ถุงด าไปวางไว้ที่พักขยะ ข้างอาคาร 2 

8. ปัดกวาดหยากไย่ เช็ดกระจก กระจกบานเกล็ด เช็ดฝุ่นที่ฝาผนัง ในพืน้ที่ที่รับผดิชอบ 

9. ท างานแทนผูอ้ื่น กรณีที่ผู้อื่นลา และงานที่ได้รับมอบหมาย 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

 

 


