
 
 
 
 

ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่งแม่บ้าน 

-------------------------------------------------------------- 
 ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่งแม่บ้าน สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
สํานักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน  1  อัตรา ดังนี้ 

 

1. ตําแหน่ง  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

2. กําหนดการดําเนินการคัดเลือก 

 
 

 3. สถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โทรศัพท์  0-7428-6026-7  ในวันและเวลา
ราชการ  ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ http://natres.psu.ac.th 

 
 
 
 

         

ตั้งแต่บัดน้ี ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 28 กันยายน  2560 

ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. 

โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

เปิดรับสมัคร 

วันศุกร์ท่ี 29 กันยายน  2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันจันทร์ท่ี 2 ตุลาคม 2560 
เวลา 13.30 – 16.00 น.  

สอบสัมภาษณ์ 
ณ ห้อง 138  อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 100 คะแนน 
วันอังคารท่ี 3 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 



4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนําไปยื่นพร้อมใบสมัคร 
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา   จํานวน   1  รูป 

      ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี              
4.2  เอกสารรับรองคุณวุฒิ            จํานวน   1 ชุด 
4.3  สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)        จํานวน   1 ชุด 
4.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน            จํานวน   1 ชุด 
4.5  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม   จํานวน   1 ฉบับ 

 ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1  เดือน  
4.6  หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ประกอบการรับสมัคร 
      สําหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
4.7  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล พร้อมสําเนาอย่างละ 1 ฉบับ 
4.8  เงินค่าสมัคร       จํานวน 50 บาท 

   

5. วิธีการคัดเลือก 
คณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน โดยพิจารณา

คัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจากใบสมัคร และเอกสารที่แนบประกอบใบสมัครเป็นการขั้นต้น
ก่อน 

   
 

ประกาศ  ณ  วันที่     7   กันยายน  2560  
 
        

                                                                          
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต) 

         คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

  
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

ตําแหน่ง :  แม่บ้าน    1   อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร 

1. คุณวุฒิที่รับสมัคร สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบไดไ้ม่ตํ่ากว่านี้  
2. สามารถทํางานนอกเวลาราชการได้  
3. ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

 
 

อัตราจ้าง :  เดือนละ   5,610  บาท และค่าครองชีพช่ัวคราว 1,000 บาท 
 
สวัสดิการ :  บุคลากรที่ไดรั้บการบรรจุจะได้รับสวัสดิการ ดังนี้ 

1. ประกันสังคม 
2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
3. ค่ารักษาพยาบาล 1,000.- บาท /คน/ปี 
4. ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ / เยี่ยมคลอด 1,000.- บาท /คน/ปี 
5. เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3-5 % 
6. เงินสมทบซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 1,000.-บาท /คน/เดือน 
 

 ภาระงานท่ีรับผิดชอบ :  
1. เปิด – ปิดประตู พร้อมทําความสะอาดห้อง ทธ. 151 (ห้องสาํนักงานหน่วยกิจการนักศึกษา) 

• ห้อง ทธ. 151/1 (ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

• ห้อง ทธ 151/2 (ห้องประชุม) 

• ห้อง ทธ. 151/3 
2. เปิด – ปิดประตู พร้อมทําความสะอาดห้องสํานักงานกลุ่มงานสถานีวิจัย ช้ัน 1 อาคาร 2 

• ทําความสะอาดห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ช้ัน 1 อาคาร 2 

• ทําความสะอาดห้องศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน ช้ัน 1 อาคาร 2 
3. เปิด – ปิดประตูและทําความสะอาดห้องบรรยาย ทธ. 158 และดูแลอุปกรณ์ภายในห้อง 
4. เปิด – ปิดประตูและทําความสะอาดห้องบรรยาย ทธ. 159 และดูแลอุปกรณ์ภายในห้อง 
5. เปิด – ปิดประตูและทําความสะอาดห้องบรรยาย ทธ. 164 และดูแลอุปกรณ์ภายในห้อง 
6. เปิด – ปิดประตูและทําความสะอาดห้องบรรยาย ทธ. 165 และดูแลอุปกรณ์ภายในห้อง 

 



7. ทําความสะอาดห้องน้ําชาย – หญิง ช้ัน 1 , 4 อาคาร 2 
8. ทําความสะอาดบันได ฝ่ังด้านขวาทางหนไีฟ ช้ัน  1 - 4 
9. ทําความสะอาดบริเวณหลังห้อง ทธ. 164- 165 
10. ทําความสะอาดลานหินอ่อน ติดกับคณะเภสัชศาสตร์ 
11. ทําความสะอาดลานทรัพย์สัมพันธ์ บริเวณใต้อาคาร 2 ช้ัน 1 
12. ปัดกวาดหยากไย่ เช็ดถูกระจก กระจกบานเกล็ด เช็ดฝุ่นที่ฝาผนัง ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
13. เก็บขยะทุกจุดที่รับผิดชอบใส่ถุงดําไปวางไว้ที่พักขยะ บริเวณโรงจอดรถคณะฯ 
14. ทํางานแทนคนอื่นกรณีลา และงานที่ได้รับมอบหมาย 
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


