
 

 
ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ต าแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา ๒๘๗๙ 

 
 

  
  ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขที่อัตรา ๒๘๗๙ จ านวน ๑ อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียด
การรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 
๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครและผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ๑.๑ มี คุ ณ ส ม บั ติ ทั่ ว ไป แ ล ะ ไม่ มี ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ ง ห้ า ม ต า ม ข้ อ  ๙  ข อ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
  ๑.๒ มีคุณวุฒิตรงตามที่ประกาศรับสมัคร 
  ๑.๓ ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  ๑.๔ ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
ตรวจสอบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัต ิ
 
๒. มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ 
  อาจารย์ประจ าที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับเข้าใหม่ ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คือ 
  ผู้ที่รับเข้าใหม่ด้วยวุฒิปริญญาเอก กรณีมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ 
TOEIC ซึ่งมีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับผลการรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถน าผลคะแนน
ภาษาอังกฤษดังกล่าวรายงานให้ส่วนงานทราบ เพื่อส่วนงานน าไปพิจารณาในการบรรจุและแต่งตั้ง (แทนการ
ใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ PSU-TEP) ได้ แต่หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว จะต้องเข้ารับการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP เพ่ือน าผลคะแนนไปรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้ส่วนงาน เพ่ือ
ส่วนงานน าไปพิจารณาในการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๒- 
 
๓. ต าแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัคร 
  ต าแหน่ง อาจารย์  จ านวน ๑ อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
๔. อัตราเงินเดือน 
  วุฒิปริญญาเอก อัตราจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท   
*ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๕. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
  พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น 
  ๕.๑ ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๕.๒ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม ๓-๑๕% ของเงินเดือน มหาวิทยาลัยสมทบ ๓-๕% 
   ของเงินเดือนตามอายุปีที่เป็นสมาชิก)  
  ๕.๓  กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ๕.๓.๑ ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิของข้าราชการ 
   ๕.๓.๒  ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร และทันตกรรม (ครอบคลุมเฉพาะอุดฟัน ขูด
หินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และรักษารากฟัน) ให้กับตนเองและญาติสายตรง ได้ ๒๐,๐๐๐ บาท ใช้บริการได้
ทุกสถานพยาบาล และสะสมได้ ๔๐% ของเงินที่ เหลือได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไปใช้หลัง
เกษียณอาย ุ
   ๕.๓.๓ ค่ารักษาพยาบาล ได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่และตรวจสุขภาพ
ประจ าปี (เฉพาะตนเอง) ได้ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/โรค/วัน ไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปีงบประมาณ 
   ๕.๓.๔ โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดู รายละเอียดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้จากเว็บ ไซด์ 
http://www.personnel.psu.ac.th 
 
๖. ระยะเวลาการรับสมัคร 
  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   เปิดรับสมัคร 
  วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดูรายละเอียดได้จาก
      เว็บไซด์https://agro.psu.ac.th/agro5 เมนูข่าว
      รับสมัครงาน 
๗. สถานที่รับสมัคร 
  ผู้ ป ระส งค์ จ ะสมั ค รส าม ารถ สอบ ถามรายละ เอี ย ด ได้ ที่ คณ ะ อุตส าห กรรม เกษ ตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. ๐๗๔-๒๘๖๓๐๖ หรือศึกษา
รายละเอียดได้ท่ี https://agro.psu.ac.th/agro5 เมนูข่าวรับสมัครงาน โดยยื่นใบสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้ 
 
 

http://www.personnel.psu.ac.th/
https://agro.psu.ac.th/agro5
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  ๗.๑ สมัครด้วยตนเองที่งานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๑ ส านักงานบริหาร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคารไพบูลย์ธรรมรัตน์วาสิก ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ปิดรับสมัครเวลา ๑๕.๓๐ น. (กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ) หรือ 
   ๗ .๒  สมัครทางไปรษณี ย์  และโอน เงินค่ าสมัคร เข้ าบัญ ชี ธนาคารไทยพาณิ ชย์  สาขา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี    
๕๖๕ ๒๔๕ ๓๖๓๓  (แนบหลักฐานการโอนเงิน) โดยส่งเอกสารการสมัครมายังงานการจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่     
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ วงเล็บมุมซองขวามือล่าง (สมัครงาน)  

 
๘. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  ๘.๑ ใบ ส มั ค รด า วน์ โห ล ด ได้ ท่ี  https://agro.psu.ac.th/agro5/images/form/general/2-
hr/209.pdf กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ 
เดือน จ านวน ๑ ชุด 
  ๘.๒ หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว  จ านวน ๑ ชุด 
  ๘.๓ ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว
ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัครทุกระดับการศึกษา จ านวน ๑ ชุด 
  ๘.๔ ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา จ านวน ๑ ชุด 
  ๘.๕ กรณีใช้วุฒิการศึกษของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการ
เทียบคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยติดต่อด้วยตนเองกับส านักมาตรฐานและ
คุณภาพอุดมศึกษา โทร. ๐๒ -๐๓๙๕๖๓๗ *สามารถตรวจสอบในเบื้ องต้น  ได้ที่ ลิ งค์  http://e-
accreditation.ocsc.go.th/acc/search/internew/maininter.html 
  ๘.๖ ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ ๒ จ านวน ๑ ชุด 
  ๘.๗ ส าเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน ๑ ชุด 
  ๘.๘ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ชุด 
  ๘.๙ ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  และต้องได้รับการตรวจลง
ตรา Non-Immigrant Visa รหัส B เท่านั้น จ านวน ๑ ชุด 
  ๘.๑๐ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด  http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form216.pdf 
 จ านวน ๑ ชุด 
  ๘.๑๑ ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)  จ านวน ๑ ชุด 
  ๘.๑๒ ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร จากบุคคลอ้างอิงอย่างน้อย ๑ ท่าน  จ านวน ๑ ชุด 
  ๘.๑๓ เงินค่าสมัครหรือหลักฐานการโอนค่าสมัคร  ๒๐๐ บาท 
  ๘.๑๔ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล จ านวน ๑ ชุด 
โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

https://agro.psu.ac.th/agro5/images/form/general/2-hr/209.pdf
https://agro.psu.ac.th/agro5/images/form/general/2-hr/209.pdf
http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/search/internew/maininter.html
http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/search/internew/maininter.html
http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form216.pdf




รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขท่ีอัตรา ๒๘๗๙ จ านวน ๑ อัตรา 

ฉบับลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 
ต าแหน่ง คุณสมบัต ิภาระงานที่ปฏิบัติของผู้ผ่านการคัดเลือก และการสอบคัดเลือก 
๑ ต าแหน่ง  
 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เลขที่อัตรา ๒๘๗๙ 
 
๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอาหาร และ 
  ๒.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์การ 
   อาหาร เทคโนโลยีอาหาร โดยงานวิจัยเน้นด้านการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง 
 
๓.  ภาระงานที่ปฏิบัติ    
  ๓.๑ งานสอนในกลุ่มรายวิชาการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร (Food Processing and Engineering)  
   วิชาสหกิจศึกษาและวิชาในกลุ่ม Cooperative and Work Integrated Educating (CWIE)  และวิชา 
   เลือกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือวิชาอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓.๒ งานวิจัย การใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูงและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๓ งานบริการวิชาการ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นและการผลิตอาหารเชิงพาณิชย์ 
  ๓.๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๓.๕ ขับเคลื่อนการเป็นคณะผู้ประกอบการเพ่ือการศึกษาอย่างยั่งยืน 
  ๓.๖ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔.   การสอบคัดเลือก (สอบสอนและสอบสัมภาษณ์)  
  ๔.๑ สอบสอน ให้ทดสอบสอนที่เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารขั้นสูง Advanced Food Processing  เป็น
ภาษาไทยโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที และ 
  ๔.๒ สอบสัมภาษณ์ ให้น าเสนอผลงานวิจัยที่เคยท าและน าเสนอแนวคิดงานวิจัยที่คาดว่าจะท าในอนาคต 
เป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
 
 
 
 
 
 


