ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ความประสงค์ จ ะรั บสมั ค รสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือก
1. นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
(ดูรายละเอียดได้ที่แนบท้ายประกาศ)
2. กาหนดการคัดเลือก
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กันยายน 2560
วันที่ 6 กันยายน 2560
วันที่ 8 กันยายน 2560

1 อัตรา

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

3. การรับสมัคร
3.1 สมัครด้วยตนเอง ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริหารงานบุคคล งานนโยบายและ
การบริหาร กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
3.2 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://resume.psu.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กาหนด
ในเว็บไซต์
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
4.2 หากเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
4.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.6 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4.8 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกาหนด
/4.9 ไม่เป็น...

-24.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรืออยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือพักราชการหรือเคย
ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร (กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ให้แนบไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน)
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 รูป
5.2 สาเนาวุฒิการศึกษาและสาเนาใบรับรองผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.3 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.4 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.5 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทางาน, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สาเนาทะเบียน
สมรส เป็นต้น
5.7 เพศชาย ให้แนบสาเนาหนังสือสาคัญแบบ สด.8 หรือสาเนาใบรับรองผลการเข้ารับการตรวจเลือก
ทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางทหาร 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 100 บาท
6.1 กรณีสมัครมาด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถเสียค่าธรรมเนียมได้ที่งานงบประมาณและพัสดุ กองการ
บริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
6.2 กรณี ส มั ค รออนไลน์ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งโอนเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอ บ เข้ า บั ญ ชี เ ลขที่
552-215230-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประเภท ออมทรัพย์ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาสุราษฎร์ธานี และผู้สมัครจะต้องแจ้งการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต์
https://resume.psu.ac.th โดยปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนและค าแนะน าที่ ก าหนดไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ภายในวั น ที่
4 กันยายน 2560 พร้อมเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่แจ้งการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมผ่านทางเว็บไซต์ที่กาหนดข้างต้น หรือไม่แนบเอกสารและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนจะไม่มี
สิทธิ์สอบข้อเขียน
7. วิธีการคัดเลือก
7.1 สอบข้อเขียน (ตามรายละเอียดที่แนบ)
7.2 ประเมินตามแบบประเมินที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยกาหนด โดยวิธี
การสอบสัมภาษณ์
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์ คือประเมินตามแบบประเมินที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละวิธีได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
/หมายเหตุ...

- 3หมายเหตุ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ามีคุณ สมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค ร หากภายหลั ง มหาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบพบว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่

25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ความประสงค์ จ ะรั บสมั ค รสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือก
1. นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
(ดูรายละเอียดได้ที่แนบท้ายประกาศ)
2. กาหนดการคัดเลือก
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กันยายน 2560
วันที่ 6 กันยายน 2560
วันที่ 8 กันยายน 2560

1 อัตรา

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

3. การรับสมัคร
3.1 สมัครด้วยตนเอง ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริหารงานบุคคล งานนโยบายและ
การบริหาร กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
3.2 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://resume.psu.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กาหนด
ในเว็บไซต์
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
4.2 หากเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
4.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.6 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4.8 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกาหนด
/4.9 ไม่เป็น...

-24.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรืออยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือพักราชการหรือเคย
ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร (กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ให้แนบไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน)
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 รูป
5.2 สาเนาวุฒิการศึกษาและสาเนาใบรับรองผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.3 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.4 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.5 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทางาน, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สาเนาทะเบียน
สมรส เป็นต้น
5.7 เพศชาย ให้แนบสาเนาหนังสือสาคัญแบบ สด.8 หรือสาเนาใบรับรองผลการเข้ารับการตรวจเลือก
ทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางทหาร 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 100 บาท
6.1 กรณีสมัครมาด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถเสียค่าธรรมเนียมได้ที่งานงบประมาณและพัสดุ กองการ
บริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
6.2 กรณี ส มั ค รออนไลน์ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งโอนเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบ เข้ า บั ญ ชี เ ลขที่
552-215230-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประเภท ออมทรัพย์ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาสุราษฎร์ธานี และผู้สมัครจะต้องแจ้งการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต์
https://resume.psu.ac.th โดยปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนและค าแนะน าที่ ก าหนดไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ภายในวั น ที่
4 กันยายน 2560 พร้อมเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่แจ้งการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมผ่านทางเว็บไซต์ที่กาหนดข้างต้น หรือไม่แนบเอกสารและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนจะไม่มี
สิทธิ์สอบข้อเขียน
7. วิธีการคัดเลือก
7.1 สอบข้อเขียน (ตามรายละเอียดที่แนบ)
7.2 ประเมินตามแบบประเมินที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยกาหนด โดยวิธี
การสอบสัมภาษณ์
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์ คือประเมินตามแบบประเมินที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละวิธีได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
/หมายเหตุ...

- 3หมายเหตุ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค ร หากภายหลั ง มหาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบพบว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

สุวลักษณ์ วิสุนทร
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเนาถูกต้อง
(นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

มาริสา/ร่าง/พิมพ์
กาญจนลักขณ์/ทาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
1. ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
อัตราค่าจ้าง วุฒปิ ริญญาตรี 17,290 บาท

จานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาเกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร พืชไร่ พืชสวน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านพืช
กรอบภาระงานความรับผิดชอบ
รับผิดชอบสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการ โดยการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
สารเคมี เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ ในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งให้คาแนะนาและสอนวิธีการใช้เครื่องมือขณะปฏิบัติการทดลองและจัดเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน ด้วย
เครื่องมือชั้นสูง รับผิดชอบดูแลห้องตรวจวิเคราะห์และเครื่องมือขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดูแลห้องปฏิบัติการทางด้านชีวภาพและเครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการผลิตพืช และในภาคสนามได้ สอนการใช้งานเครื่องมือต่างๆ
สนับสนุนเครื่องมือ สถานที่งานวิจัย และโครงงานนักศึกษา ตลอดจนรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หลักสูตรและวิธีสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) (300 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (150 คะแนน)
- ทดสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (50 คะแนน)
ข. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (100 คะแนน)
จะประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทางานของผู้สมัครสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวกับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
(สัมภาษณ์) แล้ว จึงมีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

