(สำเนำ)
ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยสหวิทยำกำรผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและอำหำรสุขภำพ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยจ้ำงด้วยเงินงบประมำณแผ่นดิน ตำแหน่ง อำจำรย์
ต า ม ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ส ห วิ ท ย า ก า ร ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เส ริ ม อ า ห า ร แ ล ะ อ า ห า ร สุ ข ภ า พ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จ้างด้วยเงิน งบประมาณแผ่น ดิน ตาแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา และได้มีการประกาศผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ ว
ปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก นั้น จึงเปิดรับสมัครโดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่อไปนี้
1. ตำแหน่งทีจ่ ะดำเนินกำรคัดเลือก
อาจารย์ จานวน 1 อัตรา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
(เลขที่อัตราได้รับเมื่อมีบุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯ พิจารณาแล้ว
เหมาะสม ตามเงื่อนไขการจ้าง)
2. กำหนดกำรรับสมัครและสถำนที่รับสมัคร
2.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2560
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.2 วันที่ 7 กันยายน 2560
2.3 วันที่ 13 กันยายน 2560
2.4 วันที่ 20 กันยายน 2560

เปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
คัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และ
ปฎิบัติ(ทดลองสอน)
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ ส นใจยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองหรือ ส่ งใบสมั ค รทางไปรษณี ย์ได้ ที่ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ยสหวิท ยาการ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 9 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 2
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 0 7428 9490 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวัน เวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่
http://nff.psu.ac.th หรือ http://www.personnel.psu.ac.th/ หัวข้อข่าวรับสมัครงาน
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 8 ของระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.
2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์

(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3) เป็ น ผู้อยู่ ระหว่างถูกสั่ งพักราชการหรือถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่ สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(9) เป็ น ผู้ ก ระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานของรัฐ
3.2 ผู้สมัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการจะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษ
ทางวินัยที่ได้รับและการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยการฯ ทราบใน
ใบสมัครด้วย มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการปิดบังข้อมูลและมหาวิทยาลัยฯ จะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
พิจารณาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือยกเลิกการจ้างกรณีทราบในภายหลัง
4. อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ 30,000 บาท
5. สิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรที่จะได้รับนอกจำกค่ำจ้ำง ดังนี้
5.1 ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย
5.2 กองทุน ส ารองเลี้ ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลั ยสะสม 3-15% มหาวิทยาลัยสมทบ 3%) ดู
รายละเอียดได้จาก http://www.personnel.psu.ac.th/per43.html
5.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดได้จาก
http://www.personnel.psu.ac.th/per42.html
- ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิ น 10,000 บาท/
ปี สะสมได้ 2 ปี ยอดเงินสะสมได้ไม่เกิน 20,000 บาท โดยครอบคลุมถึงบิดา มารดา คู่
สมรสและบุตร
- ค่าเล่าเรียนบุตร (ได้รับสิทธิ์เท่ากับข้าราชการ)
5.4 ก อ ง ทุ น ส วั ส ดิ ก า ร 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 เอี ย ด ได้ จ า ก
http://www.personnel.psu.ac.th/per11.html

6. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัคร
6.2 เอกสารรับรองคุณวุฒิ ในระดับปริญญาทุกระดับ
6.3 สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับปริญญา
6.4 ใบรับรองแพทย์
6.5 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
6.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด 1 นิ้ว
6.7 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
6.8 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 3 รูป
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

7. เงื่อนไขสำคัญ
ผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งวิชาการ ต้องมีผลการตรวจสุขภาพทางร่างกาย
โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบกับใบสมัคร และตรวจทางจิตวิทยาเป็นปกติ ส่วนที่มีผลการตรวจสุขภาพร่างกายและหรือ
ตรวจทางจิ ตวิทยาไม่ป รกติ ให้ ถือว่าเป็ น ผู้ที่มีลั กษณะต้องห้ ามของการเป็นพนักงานมหาวิท ยาลั ย โดยวิธีการ
ดาเนินการดังนี้
7.1 การตรวจสุขภาพร่างกาย ให้ยื่นพร้อมกับใบสมัคร โดยให้ใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่มหาวิทยาลัย
ก า ห น ด download แ บ บ ฟ อ ร์ ม ใ บ รั บ ร อ ง แ พ ท ย์ จ า ก http://nff.psu.ac.th ห รื อ
http://www.personnel.psu.ac.th/ หัวข้อข่าวรับสมัครงาน หากไม่ปรกติ จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
7.2 การตรวจสุขภาพทางจิต ให้ยื่นผลการตรวจทางจิตวิทยาภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่ผู้นั้นได้รับการ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากไม่ปรกติ จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
8. รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษาของตาแหน่ง รายละเอียดการทางาน วิธีการคัดเลือก สามารถดูได้ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2560
พีระพงศ์ ทีฆสกุล
(รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเนาถูกต้อง
สุพรทิพย์
(นางสุพรทิพย์ นพสุวรรณ์)
นักวิชาการอุดมศึกษา

สุพรทิพย์/ร่าง/พิมพ์/ทาน

เอกสำรแนบท้ำยประกำศรับสมัครงำน ณ วันที่ 11 มกรำคม 2560
รำยละเอียดพนักงำนมหำวิทยำลัยจ้ำงด้วยเงินงบประมำณแผ่นดิน ตำแหน่ง อำจำรย์
(เลขที่อัตราได้รับเมื่อมีบุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯ พิจารณาแล้ว
เหมาะสม ตามเงื่อนไขการจ้าง)
สังกัดบัณฑิตวิทยำลัยสหวิทยำกำรผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและอำหำรสุขภำพ จำนวน 1 อัตรำ
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางโภชนาการ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความเชี่ยวชาญด้าน
การทดลองทางคลินิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Term of Reference (TOR) ปฏิบัติภาระกิจหลักดังนี้
1. งานสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของภาระงานทั้งหมด
2. งานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของภาระงานทั้งหมด
3. งานบริการวิชาการและอื่นๆ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของภาระงานทั้งหมด
อัตรำเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,000 บาท/เดือน
กำรทำงำน ปฏิบัติงานสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการฯ โดยมีผู้อานวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหาวิทยาการฯ เป็น
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
วิธีกำรคัดเลือก
1. คัดเลือกจากใบสมัครและประวัติส่วนบุคคลในเบื้องต้น
2. หลังจากดาเนินการตามข้อ 1 แล้ว คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ด้วยวิธี
2.1 สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก โดยประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทางานของผู้สมัครสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ การปรับตัวร่วมกับผู้ร่วมงานทั้งทางสังคมและสภาพแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เชาว์ปัญญา บุคลิกภาพและอื่นๆ
2.2 เตรียมการสอนและนาเสนองานสอนเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที สอนในหัวข้อ
“Diet Therapy for Kidney Disease”
2.3 นาเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการป้องกัน
โรคเบาหวาน หรือความดัน หัวใจ ไต หรือทางเดินอาหาร ในระดับ คลินิก โดยส่งโครงการวิจัยให้
คณะกรรมการสอบคั ด เลื อ กภายในวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2560 สามารถส่ งเอกสารได้ ที่ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯ หรือส่งทางอีเมล์ suporntip.s@psu.ac.th

แบบ พ.1/42

เลขที่……….……….

ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

ตําแหนง…………………………………..…………………
คณะ/หนวยงานที่สมัคร …………………………………………………………………
เงินเดือนที่ตองการ ……………………. บาท

ลักษณะงาน

Full Time

Part Time

1. ขอมูลทั่วไป
เลขที่บัตรประชาชน ……………………………………………..
ชื่อ ……………………………….……………นามสกุล ………………………………………….
เพศ
ชาย
หญิง วัน/เดือน/ปเกิด ……………………………….. อายุ ………… ป
เชื้อชาติ…………………………. สัญชาติ …………………………..

2. สถานที่ติดตอไดสะดวก
บานเลขที่ …………… หมูที่ …… หมูบาน……….………….ตรอก/ซอย……………..ถนน……..………………….
ตําบล/แขวง……………………… อําเภอ ……..………………………..จังหวัด ……………….……………………
รหัสไปรษณีย ………..………….. โทรศัพท ……………………………E-mail …………………………………….

3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………
เกรดเฉลี่ย …………………….

ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………
เกรดเฉลี่ย …………………….

ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………
เกรดเฉลี่ย …………………….

อื่น ๆ

วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………
เกรดเฉลี่ย …………………….
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4. ประวัติการทํางาน เรียงตามลําดับครั้งสุดทายไปหาครั้งแรก
• สถานที่ทํางานครั้งสุดทาย ………………………………………….……………………………………………..
ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท
สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………
• สถานที่ทํางาน
ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท
สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………
• สถานที่ทํางาน
ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท
สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………
5. ภาษา
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอื่น ๆ ระบุ

พูด
ดีมาก

อาน
ดีมาก

เขียน
ดีมาก

ดี

ดี

ดี

พอใช
ดีมาก

พอใช
ดีมาก

พอใช
ดีมาก

ดี

ดี

ดี

พอใช

พอใช

พอใช

6. ความรูทางคอมพิวเตอร ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

7. ผลงานทางวิชาการ ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

8. ประสบการณพิเศษอื่น ๆ ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………….…………………………ผูสมัคร
(……………………………………….)
………/………………./……….
หมายเหตุ กรอกขอมูลใหไดรายละเอียดมากที่สุด เพื่อประโยชนของทานเอง และสามารถแนบประวัติและเอกสารอื่น ๆ
เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัวทานเพิ่มเติมพรอมกับใบสมัครได

ใบรับรองแพทย
เลมที่...........
เลขที่.............
สวนที่ 1 ของผูขอรับใบรับรองสุขภาพ
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................
สถานที่อยู (ที่สามารถติดตอได)......................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน.........................................ขาพเจาขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสขุ ภาพดังนี้
1. โรคประจําตัว
ไมมี มี(ระบุ)...................................................................................
2. อุบัติเหตุ และ ผาตัด ไมมี มี(ระบุ) ..................................................................................
3. เคยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ไมมี มี(ระบุ).................................................................
4. ประวัติอื่นที่สําคัญ...................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................วันที่.........เดือน..........................พ.ศ.........
ในกรณีเด็กที่ไมสามารถรับรองตนเองไดใหผูปกครองลงนามรับรองแทนได

สวนที่ 2 ของแพทย
สถานที่ตรวจ...............................................................วันที่.........เดือน.......................พ.ศ............
ขาพเจา นายแพทย/แพทยหญิง................................................................................................(๑)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่.........................................................................................
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม....................................................................................................
ไดตรวจรางกาย นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................
แลวเมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ....................มีรายละเอียดดังนี้
น้ําหนักตัว.............กก.ความสูง.............ซม. ความดันโลหิต...............มม.ปรอท ชีพจร..........ครั้ง/นาที
สภาพรางกายทั่วไป อยูในเกณฑ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ)................................................................
ขอรับรองวาบุคคลดังกลาว ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมปรากฏ
อาการของโรคจิต หรือจิตฟนเฟอน หรือปญญาออน ไมปรากฏอาการของการติดยาเสพติดใหโทษ และ
อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไมปรากฏอาการและอาการ แสดงของโรคตอไปนี้
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๓) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(๔) (ถาจําเปนตองตรวจหาโรคที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิงานของผูรับการตรวจใหระบุขอนี้)
................................................................................................................................................
สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย..........................................................................(๒)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ แพทยผูตรวจรางกาย
หมายเหตุ (๑) ตองเปนแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๒) ใหแสดงวาเปนผูมีรางกายสมบูรณเพียงใด ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชได ๑ เดือนนับแตวันที่ตรวจรางกาย
แบบฟอรมนี้ไดรับการรับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 8/2551 วันที่ 14สิงหาคม 2551

Mental Health Examination
Examinee’s Name : ……………………………………………….
Date of Examination : Psychological testing on……….………….
Psychiatric examination (interviewed by psychiatrist) on ……………….
Summary of Results :
I hereby certify that the examinee has no current evidence of psychiatric
disturbance that interfere with ability to work.

..................................................
(Signature)
(................................................)
Psychologist

..................................................
(Signature)
(................................................)
Psychiatrist

..................................................
(Date)

..................................................
(Date)

..................................................
(Affiliation)

..................................................
(Affiliation)

