
 
 
 
 
 

ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 

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

        ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์รับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 1 อัตรา  ดังนี้ 

 

1. ต ำแหน่ง  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้สมัคร 

ต าแหน่งคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ดังเอกสารที่แนบ 

 

2. ก ำหนดกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถงึวันที่ 21 กรกฎำคม 2560

ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. 

โปรดแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 

เปิดรับสมัคร 

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎำคม 2560 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 

วันอังคำรที่ 25 กรกฎำคม 2560 

เวลา 09.00 -12.00 น. 

สอบข้อเขียน 

- ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับเคมีพืน้ฐาน 

- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวิเคราะห์ดิน

และพืช 

- หลักการวิเคราะหด์ินและพชื 

ณ ห้อง 260 อำคำร ทรัพยำกรธรรมชำติ 

รวม 100 คะแนน 

เวลา 13.30 – 15.00 น. สอบสัมภำษณ์  

ณ ห้อง 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 100 คะแนน 

วันพุธที่ 26 กรกฎำคม 2560 ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก 



 

 3.  สถำนที่รับสมัคร 

       ผู้ ประสงค์ จ ะสมั คร ให้ ติ ดต่ อขอและยื่ น ใบสมั คร ได้ ที่ หน่ วยการ เจ้ าหน้ าที่  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   

โทรศัพท์  0-7428-6026-7 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ 

http://natres.psu.ac.th         

4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำไปยื่นพร้อมใบสมัคร 

4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมส่วมแวน่ตาด า ขนาด 1 นิ้ว    จ านวน  2  รูป 

  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน      

4.2 เอกสารรับรองคุณวุฒิในระดับปริญญาทุกระดับ           จ านวน   1 ชุด 

4.3 ส าเนาใบรับรองผลการศกึษา (Transcript)           จ านวน   1 ชุด 

4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน              จ านวน   1 ชุด 

4.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องหา้มตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3   จ านวน   1 ฉบับ 

ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน  1  เดือน (โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)     

   4.6 ส าเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  (กรณีผูส้มัครเป็นเพศชาย)     จ านวน 1 ฉบับ 

   4.7หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน และ /หรือเอกสารอื่น ๆ ประกอบการรับสมัคร 

                ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

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

          4.9 เงินคา่ธรรมเนียมการสมัคร    จ านวน 50 บาท 

   

5. วิธีกำรคัดเลือก 

คณะทรัพยากรธรรมชาติจะพิจารณาคัดเลือกจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  

ประวัติการท างาน โดยพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกจากใบสมัครและ

เอกสารที่แนบประกอบใบสมัครเป็นการขัน้ต้นก่อนและจะประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบให้ทราบใน 

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่     11    กรกฎาคม   2560 

 

  

                                                                        
(ผูช่้วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) 

            คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 



รำยละเอียดต ำแหน่ง  คุณสมบัติท่ัวไป  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้สมัคร 

และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

………………………………………………………………………………………. 

 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

1.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 

1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

1.3 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมอืง 

1.4 ไม่เป็นบุคลคลล้มละลาย  

1.5 ไม่เป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

1.6 ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

1.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง จากหน่วยงานหรืออยู่ระหว่างถูก

พนักงานหรือพักราชการ หรือเคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  

เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

1.8 ถ้าเป็นเพศชายจะต้องผา่นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

 

กรณีผูส้มัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการ จะต้องแจ้งรายละเอียดของ

โทษทางวินัยที่ได้รับ และการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้คณะฯ ทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้น จะถือว่า

เป็นการปิดบังขอ้มูล และมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาจา้ง 

 

2. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้สมัครต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ 

 

                2.1 คุณวุฒิที่รับสมัคร 

 

คุณวุฒทิี่รับสมัคร สำขำ 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
- -     สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

- -     สาขาวิชาเคมี 

ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

- -     สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

- -     สาขาวิชาปฐพีวิทยา 

- -     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน 

- -     สาขาวิชาเคมี 



 

2.2 คุณสมบัติเฉพำะ หำกมีจะได้รับกำรพจิำรณำเป็นพิเศษ  

            ประสบการณ์ด้านการใช้ Atomic Absorption Spectrophotometer และ Visible 

Spectrophotometer รวมทั้งการวเิคราะหด์ินและพชื  

 

3. ภำระงำนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ดูแลห้องปฏิบัติกำรด้ำนเคมีและควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ดังน้ี 

1. เป็นผู้ช่วยสอนวิชาต่าง ๆ ตามที่ภาควิชาธรณีศาสตร์มอบหมาย  ได้แก่ 

1.1 วิชา 542-211 (ปฐพีวิทยาเบื้องตน้) 

1.2 วชิา 542-261 (การส ารวจ การใชแ้ผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ) 

1.3 วิชา 542-341 (การวิเคราะหด์ินและพชื) 

1.4 วิชา 542-512 (ธาตุอาหารพืชและการจัดการ) 

              2.  ดูแลควบคุมและแนะน าการใช้อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาปริญญาตรีและ 

                  ปริญญาโท ตลอดจนบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

              3.ให้ค าแนะน า ปรึกษา หลักการ วิธีการ เทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการแก่  

                  บุคลากรและนักศึกษา 

                4. วางแผนและประมาณการการสั่งซือ้สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในหอ้งปฏิบัติการ 

                5. จัดเตรียมสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ 

                6. ติดต่อประสานงาน วางแผนการด าเนินงาน ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตลอดจนแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ในหอ้งปฏิบัติการ 

                  7. ควบคุมตรวจเช็ควัสดุครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

อยู่เสมอ 

              8. ควบคุมดูแลระบบการให้บริการ การยืม/คืน วัสดุครุภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการ 

                9. วางแผน มอบหมายงาน และควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ประจ าห้องทดลอง เพื่อให้ปฏิบัติงานใน

หอ้งปฏิบัติการด าเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

               10. จัดการข้อมูล เอกสารและองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการใช้  

                    เครื่องมือวทิยาศาสตร์ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

               11. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ภาควิชาธรณีศาสตร ์มอบหมาย 

 

 

 

 

 



 
4. อัตรำจ้ำง 

 ปริญญาตรี    อัตราเดือนละ  11,890.-  บาท 

 ปริญญาโท  อัตราเดือนละ  16,380.-  บาท 

 

5. ระยะเวลำกำรจ้ำงเหมำ 

   ปีงบประมาณ 2560  

            จ้างเหมา 2 เดือน ตัง้แต่เดอืนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 

   ปีงบประมาณ 2561   

จา้งเหมา 11 เดอืน ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 

 

 

************************************ 


