
 

 
 
 
 

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  

ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา  
 
 

  ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ง อาจารย์ 
เลขที่อัตรา ๓๖๔๙ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร
ดังต่อไปนี้ 
 
๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครและผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑.๒ มีคุณวุฒิตรงตามที่ประกาศรับสมัคร 
  ๑.๓ ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  ๑.๔ ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบว่า
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัต ิ
 
๒. มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม ่
  อาจารย์ประจ าที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับเข้าใหม่ ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ 
  ผู้ที่รับเข้าใหม่ด้วยวุฒิปริญญาเอก กรณีมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC ซึ่งมี
อายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับผลการรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถน าผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว
รายงานให้ส่วนงานทราบ เพ่ือส่วนงานน าไปพิจารณาในการบรรจุและแต่งตั้ง (แทนการใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
PSU-TEP) ได้ แต่หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP เพ่ือ
น าผลคะแนนไปรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้ส่วนงาน เพ่ือส่วนงานน าไปพิจารณาในการบรรจุและแต่งตั้ง
ต่อไป 
 
๓. ต าแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัคร 
  ต าแหน่ง อาจารย์  จ านวน 1 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
๔. อัตราเงินเดือน 
  วุฒิปริญญาเอก อัตราจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท   

 
 
 



 
 

-๒- 
 

๕. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
  พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น 
  ๕.๑ ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๕.๒ กองทนุส ารองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม ๓-๑๕% ของเงินเดือน มหาวิทยาลัยสมทบ ๓-๕%  
  ของเงินเดือนตามอายุปีที่เป็นสมาชิก)  
  ๕.๓  กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ๕.๓.๑ ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิของข้าราชการ 
   ๕.๓.๒  ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร และทันตกรรม (ครอบคลุมเฉพาะอุดฟัน ขูดหินปูน ถอน
ฟัน ผ่าฟันคุด และรักษารากฟัน) ให้กับตนเองและญาติสายตรง ได้ ๒๐,๐๐๐ บาท ใช้บริการได้ทุกสถานพยาบาล 
และสะสมได้ ๔๐% ของเงินที่เหลือได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อน าไปใช้หลังเกษียณอายุ 
   ๕.๓.๓ ค่ารักษาพยาบาล ได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่และตรวจสุขภาพประจ าปี 
(เฉพาะตนเอง) ได้ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/โรค/วัน ไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปีงบประมาณ 
   ๕.๓.๔ โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนสาธิต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โย ช น์ ได้ จ า ก เว็ บ ไซ ด์ 
http://www.personnel.psu.ac.th 
 
๖. ระยะเวลาการรับสมัคร 
  ตั้งแต่บัดนี ้จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่าน  
     ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
     https://resume.psu.ac.th 
 
  วันที่ 10 มีนาคม 2566  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดูรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ 
      https://agro.psu.ac.th/agro5 เมนูข่าวรับสมัครงาน 

 
๗. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบไฟล์ผ่านเว็บไซต์สมัครงาน* 
  ๗.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
  ๗.๒ ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว 
   ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัครทุกระดับการศึกษา จ านวน ๑ ชุด 
  ๗.๓ ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา จ านวน ๑ ชุด 
  ๗.๔ กรณีใช้วุฒิการศึกษของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการ 
   เทียบคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยติดต่อด้วยตนเองกับ 
   ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา โทร. ๐๒-๐๓๙๕๖๓๗ *สามารถตรวจสอบใน  
   เบื้องต้น ได้ที่ลิงค์  
   http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/search/internew/maininter.html 
  ๗.๕ ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ ๒ จ านวน ๑ ชุด  
  ๗.๖ ส าเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน ๑ ชุด 
 

http://www.personnel.psu.ac.th/
https://resume.psu.ac.th/
https://agro.psu.ac.th/agro5
http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/search/internew/maininter.html


 
-๓- 

 
  ๗.๗ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ชุด 
  ๗.๘ ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  และต้องได้รับการตรวจลง 
   ตรา Non-Immigrant Visa รหัส B เท่านั้น จ านวน ๑ ชุด 
  ๗.๙ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ตาม  
   แบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด จ านวน ๑ ชุด     
   http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form216.pdf 
  ๗.๑๐  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)  จ านวน ๑ ชุด 
  ๗.๑๑ หลักฐานการโอนค่าสมัคร  ๒๐๐ บาท 
 ๗.๑๒ ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร จากบุคคลอ้างอิง** จ านวน  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 ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล จ านวน ๑ ชุด 
  โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มี
สิทธิได้รับการบรรจุในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
๘. ค่าธรรมเนียม 
  ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เลขที่บัญชี ๕๖๕ ๒๔๕ ๓๖๓๓  ชื่อบัญชี  
“คณ ะอุตสาหกรรม เกษ ตร”  ป ระ เภท ออมท รัพ ย์  ธนาคารไทยพาณิ ชย์  จ ากั ด  สาขามหาวิทยาลั ย 
สงขลานครินทร์   จ านวน ๒00 บาท และแจ้ งการช าระเงินค่ าธรรมเนี ยมการสมัครสอบทางเว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดในเว็บไซต์ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  

 
9. ขั้นตอนการคัดเลือก 
  ๙.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร ประวัติการศึกษา  ป ร ะ วั ติ
ส่วนตัว หนังสือแนะตัวของผู้สมัคร และเอกสารอ่ืน ๆ ที่แนบประกอบการสมัครในขั้นต้นก่อน โดยจะพิจารณาทั้ง
ความสามารถด้านวิชาการ ความเป็นนักวิจัย ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และความมั่นคงด้านอารมณ์ จิตใจ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นในหน้าที่อาจารย์ 
จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์  ให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซด์คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร https://agro.psu.ac.th/agro5 เมนูข่าวรับสมัครงาน 
 
  9.๒ ก าหนดให้มีการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ตามล าดับ 
 
10. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ทีผ่่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี คือ ทดสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๗๐  
 
 
 
 
 

http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form216.pdf
mailto:narttiya.so@psu.ac.th
https://agro.psu.ac.th/agro5/images/stories/HR/formapplication06.pdf
https://resume.psu.ac.th/index.aspx
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๑ อัตรา 

ฉบับลงวันที่  .......24 มกราคม  ๒๕๖6......... 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา ๓๖๔๙ 
 
๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร 
และวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
  ๑.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติ สถิติ
ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
๒.  ภาระงานที่ปฏิบัติ    
  ๒.1  งานสอนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร (data analytic 
and decision making for business in food system) ได้แก่ การจัดการข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพ่ือการตัดสินใจในอุตสาหกรรม
อาหาร เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร และวิชาอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.2  งาน CWIE ที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร 
  2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร   
  2.4  งานบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับระบบอาหาร 
  2.5  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2.6  งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
๓.   การสอบคัดเลือก (สอบสอนและสอบสัมภาษณ์)  
  ๓.๑  การทดลองสอน  ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสิน ใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบอาหาร (data analytic and decision making for business in food system) ได้แก่ การจัดการข้อมูล
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
เพ่ือการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น  เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาท ีและ 
  ๓.๒ สอบสัมภาษณ์ ให้น าเสนอผลงานวิจัยที่เคยท าและน าเสนอแนวคิดงานวิจัยที่ต้องการท าในอนาคต 
ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช้
เวลาประมาณ ๓๐ นาท ี 
 


