
 

 
ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เรื่อง รบัสมัครบคุคลเพื่อคดัเลือกเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ตําแหน่ง อาจารย์ จํานวน ๒ อัตรา  

 
 

  ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง 
อาจารย์ จํานวน ๒ อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร
ดังต่อไปน้ี 
 
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและผู้ได้รับการคัดเลือก 
  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 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  ๑.๔ ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
ตรวจสอบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ 
 
๒. มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ 
  อาจารย์ประจําที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับเข้าใหม่ ยกเว้นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คือ 
  ผู้ที่รับเข้าใหม่ด้วยวุฒิปริญญาเอก กรณีมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ 
TOEIC ซึ่งมีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับผลการรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถนําผลคะแนน
ภาษาอังกฤษดังกล่าวรายงานให้ส่วนงานทราบ เพ่ือส่วนงานนําไปพิจารณาในการบรรจุและแต่งต้ัง (แทนการ
ใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ PSU-TEP) ได้ แต่หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว จะต้องเข้ารับการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP เพ่ือนําผลคะแนนไปรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้ส่วนงาน เพ่ือ
ส่วนงานนําไปพิจารณาในการบรรจุและแต่งต้ังต่อไป 
 
๓. ตําแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร 
  ตําแหน่ง อาจารย์  จํานวน ๒ อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
๔. อัตราเงินเดือน 
  วุฒิปริญญาเอก อัตราจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท   

 



 
 

-๒- 
 

๕. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
  พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น 
  ๕.๑ ที่พักอาศัย ตามเง่ือนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๕.๒ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (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 เพ่ือนําไปใช้หลัง
เกษียณอายุ 
   ๕.๓.๓ ค่ารักษาพยาบาล ได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่และตรวจสุขภาพ
ประจําปี (เฉพาะตนเอง) ได้ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/โรค/วัน ไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปีงบประมาณ 
   ๕.๓.๔ โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท ร์ดูรายละเอียดสวัสดิการและสิท ธิประโยชน์ ได้จากเว็บไซ ด์ 
http://www.personnel.psu.ac.th 
 
๖. ระยะเวลาการรับสมัคร 
  ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม  ๒๕๖๕  เปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่าน  
     ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
     https://resume.psu.ac.th 
 
  วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบดูรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ 
      https://agro.psu.ac.th/agro5 เมนูข่าวรับสมัครงาน 

 
๗. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบไฟล์ผ่านเว็บไซต์สมัครงาน* 
  ๗.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
  ๗.๒ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว
   ก่อนวันที่ที่ย่ืนใบสมัครทุกระดับการศึกษา จํานวน ๑ ชุด 
  ๗.๓ สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา จํานวน ๑ ชุด 
  ๗.๔ กรณีใช้วุฒิการศึกษของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการ
   เทียบคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยติดต่อด้วยตนเองกับ
   สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา โทร. ๐๒-๐๓๙๕๖๓๗ *สามารถตรวจสอบใน 
   เบ้ืองต้น ได้ที่ลิงค์  
   http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/search/internew/maininter.html 
  ๗.๕ สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ ๒ จํานวน ๑ ชุด 
  ๗.๖ สําเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน ๑ ชุด 



 
-๓- 

 
  ๗.๗ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ชุด 
  ๗.๘ สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  และต้องได้รับการตรวจลง
   ตรา Non-Immigrant Visa รหัส B เท่าน้ัน จํานวน ๑ ชุด 
  ๗.๙ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ตาม 
   แบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนด จํานวน ๑ ชุด    
   http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form216.pdf 
  ๗.๑๐  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)  จํานวน ๑ ชุด 
  ๗.๑๑ หลักฐานการโอนค่าสมัคร  ๒๐๐ บาท 
 ๗.๑๒ ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร จากบุคคลอ้างอิง** จํานวน  2 ท่าน (ไม่ต้องแนบไฟล์ แต่ให้ผู้
  รับรองส่งมาที่ narttiya.so@psu.ac.th) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่    
  https://agro.psu.ac.th/agro5/images/stories/HR/formapplication06.pdf 
  ๗.๑๓ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาใบเปล่ียนช่ือตัว/ช่ือสกุล จํานวน ๑ ชุด 
   โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือช่ือเป็นผู้รับรอง “สําเนาถูกต้อง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ หาก
   ปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าผู้สมัคร
   รายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุในตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
   และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
๘. ขั้นตอนการคัดเลือก 
  ๘.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร ประวัติการศึกษา  
   ประวัติส่วนตัว หนังสือแนะตัวของผู้สมัคร และเอกสารอื่น ๆ ที่แนบประกอบการสมัครใน
   ขั้นต้นก่อน โดยจะพิจารณาทั้งความสามารถด้านวิชาการ ความเป็นนักวิจัย ความสามารถ
   ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และความ
   มั่นคงด้านอารมณ์ จิตใจ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จําเป็นในหน้าที่อาจารย์ จากน้ันจะ 
   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บ
   ไซด์คณะอุตสาหกรรมเกษตร https://agro.psu.ac.th/agro5 เมนูข่าวรับสมัครงาน 
  ๘.๒ กําหนดให้มีการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ตามลําดับ 
 
๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี คือ ทดสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐  
 
๑๐. ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 
  ผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่
ไม่เกินหน่ึงปี นับต้ังแต่วันที่บรรจุ 
   
  ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๓   เดือน  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์) 
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 



 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๒ อัตรา 
ฉบับลงวันที่  ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๕ 

 
ต าแหน่ง อาจารย์ เลขท่ีอัตรา ๒๘๗๘ 
 
๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  ๑.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำอุตสำหกรรมเกษตร วิทยำศำสตร์กำรอำหำร วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำร เทคโนโลยีอำหำร จุลชีววิทยำ เทคโนโลยีชีวภำพหรือสำขำวิชำอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีอำหำร และ 
  ๑.๒ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร วิทยำศำสตร์ กำร
อำหำร เทคโนโลยีอำหำร เทคโนโลยีชีวภำพ จุลชีววิทยำ โดยงำนวิจัยเน้นด้ำนจุลินทรีย์อำหำรหรือควำมปลอดภัย
อำหำร *หำกมีประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมอำหำร จะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ* 
 
๒.  ภาระงานที่ปฏิบัติ    
  ๒.๑ งำนสอนในรำยวิชำจุลินทรีย์ในอำหำร และควำมปลอดภัยอำหำรและวิชำอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  ๒.๒ งำนวิจัยทำงด้ำนจุลินทรีย์ในอำหำรหรือควำมปลอดภัยของอำหำรและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๓ งำนบริกำรวิชำกำร 
  ๒.๔ งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๒.๕ งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
๓.   การสอบคัดเลือก (สอบสอนและสอบสัมภาษณ์)  
  ๓.๑  สอบสอน ให้ทดลองสอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง จุลินทรีย์ในอำหำร หรือควำมปลอดภัยอำหำรด้ำน
จุลินทรีย์ เป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ใช้เวลำประมำณ ๓๐ นำท ีและ 
  ๓.๒ สอบสัมภำษณ์ ให้น ำเสนอผลงำนวิจัยที่เคยท ำและน ำเสนอแนวคิดงำนวิจัยที่ต้องกำรท ำในอนำคตที่
เกี่ยวข้องกับ จุลินทรีย์ในอำหำร หรือควำมปลอดภัยอำหำรด้ำนจุลินทรีย์ เป็นภำษำอังกฤษ ใช้เวลำประมำณ ๓๐ 
นำท ี 
 

 
 
 
 
 
 



๒/๒ 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๒ อัตรา 

ฉบับลงวันที่  ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
ต าแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา ๓๔๗๔ 
. 
 
๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  ๑.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ วิทยำศำสตร์กำรอำหำร 
เทคโนโลยีอำหำร วิทยำศำสตร์ผู้บริโภค (Consumer Science) 
 
๒.  ภาระงานที่ปฏิบัติ    
  ๒.๑ งำนสอนด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมอำหำร กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัส กำรวิจัยตลำดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค กำรตลำด ผลิตภัณฑ์อำหำร กำรเป็นผู้ประกอบกำร สถิติเกี่ยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และวิชำ
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  ๒.๒ งำนวิจัยทำงด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมอำหำร กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัส กำรวิจัยตลำด
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๓ งำนบริกำรวิชำกำรที่เก่ียวข้องกับด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัส กำรวิจัย
ตลำด 
  ๒.๔ งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๒.๕ งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
๓.   การสอบคัดเลือก (สอบสอนและสอบสัมภาษณ์)  
  ๓.๑  สอบสอน ให้ทดลองสอนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัส กำร
วิจัยตลำด เป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ใช้เวลำประมำณ ๓๐ นำท ีและ 
  ๓.๒ สอบสัมภำษณ์ ให้น ำเสนอผลงำนวิจัยที่เคยท ำและน ำเสนอแนวคิดงำนวิจัยที่ต้องกำรท ำในอนำคตที่
เกี่ยวข้องกับ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัส กำรวิจัยตลำดเป็นภำษำอังกฤษ ใช้เวลำ
ประมำณ ๓๐ นำท ี 
 
 
 
 
 


