ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี
เรื่ อง รั บสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ งตัง้ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ ง อาจารย์ หรื อผู้ช่วยอาจารย์
(ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร) จานวน ๒ อัตรา
-----------------------------------ด้ วย วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรั บสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่ง ตัง้ เป็ น พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ตาแหน่ ง อาจารย์ ห รื อผู้ช่ วยอาจารย์ (ประจ าสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
การเกษตร) จานวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบตั ิงานกลุม่ สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
๑. ตาแหน่ งที่จะดาเนินการรั บสมัครเพื่อคัดเลือก
ตาแหน่งอาจารย์ (สาหรับผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกในสาขาวิชาที่กาหนด และมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ตามที่กาหนด)หรื อ ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (สาหรั บผู้ที่มีคุณวุฒิปริ ญญาโทในสาขาวิชาที่กาหนด และมีคะแนน
สอบภาษาอังกฤษ ตามที่กาหนด) โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ ายประกาศนี ้
๒. คุ ณ สมบั ติ ท่ ั ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ผู้ส มัครรั บ การคัดเลื อกต้ องมีคุณ สมบัติ ทั่วไป
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑และที่ประกาศ
เพิ่มเติม และมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ ายประกาศนี ้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ ๓ ช่องทาง ดังนี ้
๓.๑ ส่ง จดหมายสมัค รงานทางไปรษณีย์ พร้ อ มแนบหลัก ฐานประกอบการสมัค รมาที ่ “วิท ยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๙ ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐”
วงเล็บมุมซองบนขวา “สมัครงานตาแหน่ง(ระบุตาแหน่งที่ต้องการสมัคร” หรื อ
๓.๒ ส่งเอกสารหลักฐานในรู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject : ตาแหน่งที่ต้องการ
สมัคร_ชื่อ-นามสกุล (เช่น เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป_นายคนดี ดียิ่ง) พร้ อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทาเป็ น
File เดียวกันทังหมด
้
จานวน ๑ File เท่านัน้ ในรู ปแบบ “PDF File” ส่งมาที่ E-mail:soifha.chr@mahidol.edu หรื อ
๓.๓ สมัครในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ตงั ้ แต่ บัดนี ้ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้ องยื่นพร้ อมใบสมัคร
๔.๑ สาเนาใบปริ ญญาบัตรทุกระดับการศึกษา ในกรณี ยังไม่ได้ รับปริ ญญาให้ ใช้ หนังสือรั บรองซึ่ง
ได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอานาจว่าเป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาครบถ้ วนตามหลักสูตรแล้ ว ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้ านและสาเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จานวน ๑ ฉบับ (ตามเกณ์ ผ่านการทดสอบภาษาอัง กฤษ
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนด )
๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ จดหมายรับรองการทางาน หรื อ จดหมายสมัครงานและประวัติการศึกษาและการทางาน (CV)

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารั บการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ ารั บ การสอบคัด เลื อ ก/ประกาศ วัน เวลาและสถานที่ ส อบทางเว็ บ ไซต์
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ และ https://ka.mahidol.ac.th/th/index.php ภายในวั นที่ ๒๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. กาลัง ชุมพลบัญชร)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตาแหน่ ง : อาจารย์ (ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร) อัตราที่ ๑
หน่ วยงาน : กลุม่ สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ ปฏิบัติ
- ด้ านการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาที่กาหนด
- ด้ านบริ การวิชาการและวิจยั
- ด้ านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์ การคัดเลือก :
- ทดสอบความรู้ ความสามารถด้ านการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
- การสอบสัมภาษณ์
- คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ ตามความเหมาะสม
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
๑. เพศหญิงหรื อเพศชาย (เพศชายต้ องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ วหรื อได้ รับการยกเว้ น)
๒. สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การเกษตรหรื อสาขาที่ เกี่ ยวข้ อง หาก
สาเร็ จการศึกษาด้ านโรคพืช หรื อเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
๓. สามารถสอนในรายวิชาหลักการโรคพืชและการป้องกัน และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
๔. สามารถทางานร่ วมกับชุมชนได้
๕. สามารถปฏิบตั ิงานประจาเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. มีความรักในอาชีพ พร้ อมทังมี
้ ความมุ่งมัน่ ทุ่มเทเสียสละ ในการพัฒนา วิทยาเขตกาญจนบุรี
๗. ต้ องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯ พร้ อมใบ
สมัคร (หรื ออย่างช้ าก่อนเข้ ารับการสอบคัดเลือก และผลคะแนนต้ องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ) ดังนี ้
- IELTS (Academic Module)
คะแนนไม่ต่ากว่า ๖ หรื อ
- TOEFL IBT (Internet Based) คะแนนไม่ต่ากว่า ๗๙ หรื อ
- TOEFL ITP
คะแนนไม่ต่ากว่า ๕๕๐ หรื อ
- TOEFL CBT
คะแนนไม่ต่ากว่า ๒๑๓ หรื อ
- MU GRAD Test
คะแนนไม่ต่ากว่า ๘๐
กรณี เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกขึน้ ไป และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้ าศึกษา
หากมีคะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรื อเป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการ
เรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอังกฤษ (หลัก สูตรนานาชาติ) ในประเทศที่ มีก ารใช้ ภ าษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการ
สามารถยกเว้ นการใช้ คะแนนภาษาอังกฤษได้
๙. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้ องเข้ ารับการตรวจประวัติจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
- ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน ๓๒,๔๕๐ บาท
- กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
- สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจาปี /ห้ องพักบุคลากรฯ

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตาแหน่ ง : ผู้ช่วยอาจารย์ (ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร) อัตราที่ ๑
หน่ วยงาน : กลุม่ สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ ปฏิบัติ
- ด้ านการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาที่กาหนด
- ด้ านบริ การวิชาการและวิจยั
- ด้ านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์ การคัดเลือก :
- ทดสอบความรู้ ความสามารถด้ านการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
- การสอบสัมภาษณ์
- คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ ตามความเหมาะสม
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
๑. เพศหญิงหรื อเพศชาย (เพศชายต้ องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ วหรื อได้ รับการยกเว้ น)
๒. สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การเกษตรหรื อสาขาที่ เกี่ ยวข้ อง หาก
สาเร็ จการศึกษาด้ านโรคพืช หรื อเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
๓. สามารถสอนในรายวิชาหลักการโรคพืชและการป้องกัน และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
๔. สามารถทางานร่ วมกับชุมชนได้
๕. สามารถปฏิบตั ิงานประจาเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. มีความรักในอาชีพ พร้ อมทังมี
้ ความมุง่ มัน่ ทุ่มเทเสียสละ ในการพัฒนา วิทยาเขตกาญจนบุรี
๗. ต้ องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯ พร้ อมใบ
สมัคร (หรื ออย่างช้ าก่อนเข้ ารับการสอบคัดเลือก และผลคะแนนต้ องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ) ดังนี ้
- IELTS (Academic Module)
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓ หรื อ
- TOEFL IBT (Internet Based) คะแนนไม่ต่ากว่า ๒๙ หรื อ
- TOEFL ITP
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓๙๐ หรื อ
- TOEFL CBT
คะแนนไม่ต่ากว่า ๙๐ หรื อ
- MU GRAD Test
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓๖ หรื อ
- MU-ELT
คะแนนไม่ต่ากว่า ๕๖ หรื อ
- TOEIC
คะแนนไม่ต่ากว่า ๔๐๐
๙. มีแผนในการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก เพื่อเปลี่ยนตาแหน่งเข้ าสูต่ าแหน่งอาจารย์
๑๐. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้ องเข้ ารับการตรวจประวัติจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
- ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ อัตราเงินเดือน ๒๗,๐๔๐ บาท
- กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
- สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจาปี
- ห้ องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตาแหน่ ง : อาจารย์ (ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร) อัตราที่ ๒
หน่ วยงาน : กลุม่ สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ ปฏิบัติ
- ด้ านการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาที่กาหนด
- ด้ านบริ การวิชาการและวิจยั
- ด้ านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์ การคัดเลือก :
- ทดสอบความรู้ ความสามารถด้ านการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
- การสอบสัมภาษณ์
- คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ ตามความเหมาะสม
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
๑. เพศหญิงหรื อเพศชาย (เพศชายต้ องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ วหรื อได้ รับการยกเว้ น)
๒. สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก ทางด้ านสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
๓. มีความเชี่ยวชาญด้ านการจัดการสัตว์เศรษฐกิจ และด้ านการจัดการฟาร์ มปศุสตั ว์
๔. สามารถสอนในรายวิชาทางด้ านสัตว์เศรษฐกิจทุกชนิด
๕. สามารถทางานร่ วมกับชุมชนได้
๖. สามารถปฏิบตั ิงานประจาเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
๗. มีความรักในอาชีพ พร้ อมทังมี
้ ความมุง่ มัน่ ทุ่มเทเสียสละ ในการพัฒนา วิทยาเขตกาญจนบุรี
๘. ต้ องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯ พร้ อมใบ
สมัคร (หรื ออย่างช้ าก่อนเข้ ารับการสอบคัดเลือก และผลคะแนนต้ องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ) ดังนี ้
- IELTS (Academic Module)
คะแนนไม่ต่ากว่า ๖ หรื อ
- TOEFL IBT (Internet Based) คะแนนไม่ต่ากว่า ๗๙ หรื อ
- TOEFL ITP
คะแนนไม่ต่ากว่า ๕๕๐ หรื อ
- TOEFL CBT
คะแนนไม่ต่ากว่า ๒๑๓ หรื อ
- MU GRAD Test
คะแนนไม่ต่ากว่า ๘๐
กรณี เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกขึน้ ไป และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้ าศึกษา
หากมีคะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรื อเป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการ
เรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอังกฤษ (หลัก สูตรนานาชาติ) ในประเทศที่ มีก ารใช้ ภ าษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการ
สามารถยกเว้ นการใช้ คะแนนภาษาอังกฤษได้
๙. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้ องเข้ ารับการตรวจประวัติจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
- ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน ๓๒,๔๕๐ บาท
- กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
- สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจาปี
- ห้ องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตาแหน่ ง : ผู้ช่วยอาจารย์ (ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร)
อัตราที่ ๒
หน่ วยงาน : กลุม่ สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ ปฏิบัติ
- ด้ านการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาที่กาหนด
- ด้ านบริ การวิชาการและวิจยั
- ด้ านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์ การคัดเลือก :
- ทดสอบความรู้ ความสามารถด้ านการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
- การสอบสัมภาษณ์
- คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ ตามความเหมาะสม
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
๑. เพศหญิงหรื อเพศชาย (เพศชายต้ องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ วหรื อได้ รับการยกเว้ น)
๒. สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโท ทางด้ านสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
๓. มีความเชี่ยวชาญด้ านการจัดการสัตว์เศรษฐกิจ และด้ านการจัดการฟาร์ มปศุสตั ว์
๔. สามารถสอนในรายวิชาทางด้ านสัตว์เศรษฐกิจทุกชนิด
๕. สามารถทางานร่ วมกับชุมชนได้
๖. สามารถปฏิบตั ิงานประจาเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
๗. มีความรักในอาชีพ พร้ อมทังมี
้ ความมุ่งมัน่ ทุ่มเทเสียสละ ในการพัฒนา วิทยาเขตกาญจนบุรี
๘. ต้ องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯ พร้ อมใบ
สมัคร (หรื ออย่างช้ าก่อนเข้ ารับการสอบคัดเลือก และผลคะแนนต้ องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ) ดังนี ้
- IELTS (Academic Module)
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓ หรื อ
- TOEFL IBT (Internet Based) คะแนนไม่ต่ากว่า ๒๙ หรื อ
- TOEFL ITP
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓๙๐ หรื อ
- TOEFL CBT
คะแนนไม่ต่ากว่า ๙๐ หรื อ
- MU GRAD Test
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓๖ หรื อ
- MU-ELT
คะแนนไม่ต่ากว่า ๕๖ หรื อ
- TOEIC
คะแนนไม่ต่ากว่า ๔๐๐
๙. มีแผนในการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก เพื่อเปลี่ยนตาแหน่งเข้ าสูต่ าแหน่งอาจารย์
๑๐. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้ องเข้ ารับการตรวจประวัติจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
- ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ อัตราเงินเดือน ๒๗,๐๔๐ บาท
- กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
- สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจาปี
- ห้ องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชัน้ ๒ อาคารอานวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร ๐ ๓๔๕๘ ๕๐๖๐ ต่อ ๑๒๓๑ email : soifha.chr@mahidol.edu

