ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงสัตวแพทย
----------------------ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจางเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหนงสัตวแพทย ตำแหนงเลขที่ 4210 สังกัดศูนยบริการสัตวทดลอง คณะวิทยาศาสตร และได
หมดเขตรับสมัครในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 แลวนั้น เนื่องจากไมมีผูสมัครในตำแหนงดังกลาว ดังนั้น คณะ
วิท ยาศาสตร จึ งประสงค จะขยายเวลารับ สมัค รบุ ค คลเพื่ อ จางเป น พนั กงานมหาวิท ยาลัยตำแหน งดั งกล าว ดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
1. ตำแหนงทีจ่ ะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหนงสัตวแพทย ตำแหนงเลขที่ 4210 สังกัดศูนยบริการสัตวทดลอง
2. กำหนดการคัดเลือก
2.1 ตั้งแตบัดนี้ – 15 กันยายน 2565
เปดรับสมัคร
2.2 วันที่ 20 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์เขารับการคัดเลือก
2.3 วันที่ 23 กันยายน 2565
สอบขอเขียน
2.4 วันที่ 30 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
3. อัตราคาจาง
จางในอัตราคาจางเดือนละ 23,430 บาท
4. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูส มัคร
4.1 ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559
4.2 ผูส มัครที่เคยไดรับการลางมลทินตามประกาศของทางราชการจะตองแจงรายละเอียดของโทษทาง
วินัยที่ไดรับและการลางมลทินตามกฎหมายใดใหคณะฯทราบในใบสมัครดวย มิฉะนัน้ จะถือวาเปน
การปดบังขอมูลและมหาวิทยาลัยฯจะสงวนสิทธิ์ที่จะไมพจิ ารณาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
5. คุณสมบัตเิ ฉพาะตำแหนง
5.1 อายุไมเกิน 35 ป (นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
5.2 จบวุฒิการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
5.4 หากมีใ บอนุญ าตการใชส ัต วเ พื ่อ งานทางวิท ยาศาสตร (The copied of Animals Use
License number issued by IAD) จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
5.5 หากมีป ระสบการณด า นการปฏิบ ัต ิง านกับ สัต วท ดลอง หรือ เคยอบรมการปฏิบ ัต ิง าน
สัตวทดลอง จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
5.6 สุขภาพรางกายแข็งแรง
5.7 มีทักษะการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี (Microsoft)
5.8 หากเปนเพศชายจะตองผานการเกณฑทหารมาแลว

-2หมายเหตุ : กรณีที ่ผู ส มัค รมีค ุณ สมบัต ิไ มต รงตามที ่ก ำหนด คณะฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการตั ด ชื่ อ ออก
จากการพิจารณา (เงินคาสมัครงานจะไมมีการคืนให ไมวากรณีใดๆ) และการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ถือเปนที่สิ้นสุด
6. เอกสารและหลักฐานที่ตอ งนำมายืน่ ในวันสมัคร
6.1 ใบคุณวุฒิหรือใบรับรองคุณวุฒิ และ Transcript
อยางละ 1 ชุด
6.2 สำเนาทะเบียนบาน
จำนวน 1 ชุด
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
6.4 ใบรับรองแพทย
จำนวน 1 ฉบับ
6.5 หลักฐานใบประกอบโรคสัตว
จำนวน 1 ฉบับ
6.6 หลักฐานใบอนุญาตการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรฯ จำนวน 1 ฉบับ
6.7 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
จำนวน 1 รูป
6.8 เอกสารอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( ถามี )
จำนวน 1 ชุด
6.9 ใบผานการเกณฑทหาร (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)
จำนวน 1 ชุด
ใหผูสมัครยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัครที่เปนสำเนา และรับรองสำเนาถูกตอง ทั้งนี้
สำหรับผูที่สมัครทางระบบรับสมัครงานออนไลน สามารถสงใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ในภายหลังได
7. ชองทางการสมัครและการชำระเงินคาสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหดาวนโหลดใบสมัครไดที่
- http://www.sc.psu.ac.th และ http://www.psu.ac.th
ชองทางการสมัครมี 2 ชองทาง โดยใหเลือกสมัครเพียง 1 ชองทาง ดังนี้
๑. สมั ค รทางไปรษณี ย โดยส งใบสมัครและหลักฐานตางๆมาที่ งานบริหารทรัพ ยากรมนุษ ย คณะ
วิท ยาศาสตร มหาวิท ยาลั ยสงขลานครินทร วิท ยาเขตหาดใหญ ตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา 90110 พรอมทั้ง ขอใหโอนเงินคาสมัครเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี
565-286492-3 ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสงหลักฐานการ
โอนเงินมาที่ E-mail : jutamas.p@psu.ac.th กรณีที่ไมโอนเงินคาสมัครภายในวันที่ปดรับสมัคร
และไมสงหลักฐานการโอนเงินภายในวันที่ปดรับสมัคร คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกจาก
การพิจารณา (เงินคาสมัครงานจะไมมีการคืนให ไมวากรณีใดๆ)
๒. สมั ค รทางอิ น เตอร เน็ ต ผ า นระบบรั บ สมั ค รงานออนไลน ข องมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
https://resume.psu.ac.th และปฏิ บั ติ ตามขั้ น ตอนการสมั ค รงานที่ กำหนดในเว็บ ไซต ดังกลาว
และขอใหโอนเงินคาสมัครเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี 565-286492-3 ชื่อบัญชี
คณะวิท ยาศาสตร 2 มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร และส งหลั ก ฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail :
jutamas.p@psu.ac.th กรณีที่ไมโอนเงินคาสมัครภายในวันที่ปดรับสมัคร และไมสงหลักฐานการ
โอนเงินภายในวันที่ปดรับสมัคร คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกจากการพิจารณา (เงินคา
สมัครงานจะไมมีการคืนให ไมวากรณีใดๆ)
หมายเหตุ : กรณีที่มีการโอนเงินคาสมัครงานผิดตำแหนงหรือผิดคณะฯ/หนวยงาน จะไมมีการคืนให
ไมวากรณีใดๆ
ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โทร. 0 7428 8027
8. วิธีการคัดเลือก
8.1 พิจารณาจากใบสมัครงานของผูสมัครงานในเบื้องตน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฯถือเปน
ที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ผูที่ผานการพิจารณาฯ คณะฯจะดำเนินการตามขอ 8.2
8.2 สอบขอเขียน
8.3 สอบสัมภาษณ

-39. ภาระงานทีร่ ับผิดชอบ
9.1 ภาระงานโปรแกรมการตรวจสุขภาพสัตว ทั้งงานวิจัย และงานทดสอบในสัตวทดลอง
9.1.1 ตรวจสุขภาพสัตวทดลอง และรายงานสุขภาพสัตว
9.1.2 ใหคำปรึกษาแกนักวิจัย และนักศึกษา
9.1.3 วินิจฉัย และประเมินความรุนแรงของอาการปวย อาการเจ็บปวดของสัตวทดลองได
พรอมทั้ง การรักษาหรือการจัดการสัตวทดลองที่เจ็บปวย
9.2 ภาระงานมาตรฐานการดูแลการเลี้ยงสัตวทดลอง
9.2.1 ควบคุมและปองกันการปนเปอนของจุลินทรีย จากสิ่งแวดลอมสูสัตวและคน รวมทั้งจาก
คนและสัตวสูสิ่งแวดลอม
9.2.2 ตรวจสอบ และบันทึก สิ่งแวดลอมในหองเลี้ยงสัตวทดลอง (Macro-environment) และ
สิ่งแวดลอมในกรงรอบตัวสัตวทดลอง (Micro-environment)
9.2.3 ตรวจสอบและติดตามการใหอาหารและน้ำสัตวทดลอง
9.3 ภาระงานดานจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
9.3.1 ติดตาม กำกับ บันทึก และควบคุมการปฏิบัติงานกับสัตวทดลองของงานวิจัย และงาน
ทดสอบในสัตวทดลอง ใหตรงกับจรรยาบรรณสัตวทดลอง
9.3.2 รายงานการโครงการที่ใชสัตวทดลองแกคณะกรรมการกำกับดูแลสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร ของสถาบัน
9.3.3 รายงานการใชสัตวทดลอง แก สพ.สว.ทุก 6 เดือน
9.4 ภาระงานดานการเปนผูชวยวิจัย
9.4.1 สามารถทำหัตถการตางๆ กับสัตวทดลองได เชน การใหยา การบริหารยา รวมทั้งการวาง
ยาสลบ การผาตัด และการทำการุณยฆาต
9.5 ภาระงานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
9. คาธรรมเนียมสมัคร
ผูสมัครจะตองจายคาธรรมเนียมคนละ 10๐ บาท
10. การทดลองปฏิบัติงาน
ใหพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงานในตำแหนงที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมีระยะเวลาการ
ทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป นับแตวันที่บรรจุ โดยคณะฯจะประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560)
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
0618/2565

