ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิทยาศาสตร
สังกัดสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตรนาทวี กลุมงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
-------------------------------------------------------------ดวยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือก
บุ ค คลเพื ่ อ จ า งเป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น งบประมาณแผ น ดิ น ตํ า แหน ง นั ก วิ ท ยาศาสตร สั ง กั ด
สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตรนาทวี กลุมงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงนักวิทยาศาสตร เลขที่อัตรา 3945
อัตราเงินเดือน 19,500.- บาท จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2559 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ
2) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
2) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
3) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
5) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
6) เปนบุคคลลมละลาย
7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือ
หนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ
9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากงาน เพราะกระทําผิดวินัยตาม
ขอบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
10) เป น ผู  เ คยกระทํ า การทุ จริ ต ในการสอบเข า รั บ ราชการหรื อ เข า ปฏิ บ ั ติ ง านใน
หนวยงานของรัฐ
2.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
2.3 ไม เ ป น ผู  ถู ก ฟ องร องดํ าเนิ น คดี กรณี ผ ิ ด สั ญ ญากู  ยื มเงิ น จากกองทุ น เงิ นให กู  ยื มเพื ่ อ
การศึ ก ษาผู  ส มั ค รจะต อ งรั บ รองคุ ณ สมบั ต ิ ต นเองว า ครบถ ว นตามประกาศรั บ สมั ค ร หากภายหลั ง
ตรวจสอบวาคุณสมบัติ ไมครบถวนหรือไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาขาดคุณสมบัติทันที
3. กําหนดการดําเนินการคัดเลือก
ตั้งแตบับดั นี้ จนถึ
จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

เปดรับสมัคร 2 ชองทาง ดังนี้
1. สมัครดวยตนเอง ทีง่ านยุ
านยุทธศาสตร บริหาร และทรัพยากรบุคคล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวัน และเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
2. สมัครผานระบบออนไลน https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในเว็บไซตดังกลาว วันสุดทายของการรับ
สมัคร ปดรับสมัคร เวลา 16.30 น.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประกาศรายชือ่ ผูมสี ทิ ธิส์ อบขอเขียน
สอบขอเขียน
เรื่อง การจัดการฟารมพื้นฐาน และการจัดการโคเนื้อ
ณ หอง 260 ชัน้ 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
100 คะแนน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชือ่ ผูมสี ทิ ธิส์ อบสั
อบสัมภาษณ
วัน เวลา สถานที่จะแจงใหทราบในวันประกาศ สอบสัมภาษณ
รายชื่อผูมสี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ
รวม
100 คะแนน
4. สถานทีร่ บั สมัคร
ผู  ประสงค จะสมั ครให ติ ดต อยื ่ นใบสมั คร ได ท ี ่ งานยุ ทธศาสตร บริ หาร และทรั พยากรบุ คค
สํานักงานบริหารคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา โทรศัพท 0-7428-6026-7 ในวัน เวลาราชการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและ
ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://natres.psu.ac.th หรือ
สมัครผานระบบออนไลน https://resume.psu.ac.th การสมัครจะถือวามีผลสมบูรณเมื่อ
ผู ส มั ค รได ด ํ าเนิน การตามขั้ น ตอนการสมั ค รครบทุ
ร ครบทุ ก ขั้ น ตอน ภายในวั นที่ 15 กรกฎาคม 2565
จนถึงเวลา 16.30 น. และไดโอนเงินคาสมัคร จํานวน 100 บาท พรอมอัพโหลดเอกสารในระบบเปน
ที่เรียบรอยแลว

เขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย เลขทีบ่ ัญชี 565565-255883255883-1
ชื่อบัญชี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
แจงหลักฐานการโอนเงินทางระบบรับสมัครงาน https://resume.psu.ac.th
(เงินคาธรรมเนียมการสมั
มการสมัคร เมื่อสมัครสอบแลวจะไมจจา ยคื
ยคืนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
5. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนําไปยืน่ พรอมใบสมัคร
5.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป
ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
5.2 เอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลว
จํานวน 1 ชุด
5.3 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
จํานวน 1 ชุด
5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ชุด
5.5 ใบรับรองแพทย ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.
จํานวน 1 ฉบับ
ฉบับที่ 3 ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน
5.6 หลักฐานผานการเกณฑทหารพรอมสําเนา 1 ฉบับ (กรณีผูสมัครเปนเพศชาย)
5.7 หนังสือรับรองประสบการณการทํางานดานการจัดการฟารมโคเนื้อ
ที่มีอายุประสบการณการทํางานไมนอยกวา 3 ป
จํานวน 1 ฉบับ
5.8 ผลการสอบภาษาอังกฤษ เชน TOEIC/TOEFL/CU-TEP/TU-GET/PSU-GET (ถามี)
5.9 หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมสําเนาอยางละ 1 ฉบับ
5.10 เงินคาสมัคร
จํานวน 200 บาท
ผูสมัครจะตองลงลายมือชื่อรับรอง “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฎวา
ผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศ ใหถือวาผูสมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติใน
การสมัครและไมมีสิท ธิ์ ไดรั บการจางในตําแหนงที่ ไดรั บการคัด เลือก และจะไม มี สิท ธิ ์เ รียกรอง
คาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
6. วิธีการคัดเลือก
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะพิจารณาคัดเลือกจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน โดยพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกจากใบสมัคร และเอกสารที่แนบ
ประกอบใบสมัครเปนการขั้นตนกอน และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบใหทราบผานทางเว็บไซต
คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ http://www.natres.psu.ac.th และเว็ บ ไซต ร ั บสมั ครงานออนไลน
https://resume.psu.ac.th โดยจะดําเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
- สอบขอเขียน
จํานวน 100 คะแนน
- สอบสัมภาษณ
จํานวน 100 คะแนน
7.เกณฑการตัดสิน
ผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูสอบผานแตละภาคไมตํ่ากวา รอยละ 70

8. การทดลองปฏิบัติงาน
ใหทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่จาง
9. สวัสดิการและสิทธิประโยชน
9.1 กองทุนประกันสังคม
9.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3-15% มหาวิทยาลัยสมทบ
3-5%)
9.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ก. คาเลาเรียนบุตรในแตละระดับการศึกษาใหเบิกไดตามสิทธิ์ของขาราชการ
ข. คารักษาพยาบาล
- ในสวนที่ นอกเหนื อจากระบบประกั นสั งคม รวมถึงคาคลอดบุตร ทันตกรรม
(ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง ไมเกิน 20,000 บาทตอปงบประมาณ)
- กรณีเปนผูปวยนอกรักษาฉุกเฉินตามคําสั่งแพทยไดทั้งโรงพยาบาลเอกชน และ
คลินิก ครั้งละไมเกิน 2,000 บาท (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย ไมครอบคลุมไปถึงบิดา
มารดา คูสมรสและบุตร)
- รั ก ษาพยาบาลกรณี เ ป น ผู  ป  ว ยนอก และตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป ไ ด ท ุ ก
สถานพยาบาลที่มีแพทยปฏิบัติหนาที่ โดยเบิกจายคารักษาพยาบาลไดครั้งละไมเกิน
1,500 บาท/โรค/วัน ไมเกิน 20 ครั้ง/ป (เฉพาะพนักงานงานมหาวิทยาลัยไมครอบคลุม
ไปถึงบิดา มารดา คูสมรสและบุตร)
ค. ตรวจสุขภาพประจําปฟรี ปละ 1 ครั้ง
9.4 กองทุนสวัสดิการ
- เงินกูยืมเพื่อประกอบกิจกรรมดานวัฒนธรรม
- เงินกูยืมเพื่อเดินทางไปตางประเทศ
- เงินกูยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
- เงินกูยืมเพื่อการศึกษาบุตร
- เงินสงเคราะหครอบครัวและเงินบําเพ็ญกุศลศพ
9.5 โครงการเงินกูดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อที่อยูอาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
9.6 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเขาเรียนในโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ หรือ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฝายมัธยมศึกษา)
9.7 สิ ท ธิ ในการเข ารั บ การคั ด เลื อกเป น บุ ค ลากรดี เ ด น ได รั บ การเชิ ด ชู เ กี ยรติ ได รั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ เชนเดียวกับขาราชการอื่น ๆ เปนตน
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร)
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดแนบทายประกาศ
รายละเอียดตําแหนง คุณสมบัตทิ วั่ ไป คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงของผูสมัคร
……………………………………………………………………………………….
1. อัตราตํ
ราตําแหนงและสังกัด
นักวิทยาศาสตร เลขที่อัตรา 3945 จํานวน 1 อัตรา
สังกัด สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตรนาทวี
กลุมงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2. อัตราคาจาง
วุฒิปริญญาตรี 19,500.- บาท
3. สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตรนาทวี ตําบลคลองทราย อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
4. คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงของผูส มัคร
คร
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และ
- มีประสบการณ
ประสบการณการทํางานด
งานดานการจัดการฟารมโคเนือ้ ไมนอ ยกวา 3 ปขึ้นไป
(จะตองแนบหนังสือรับรองประสบการณการทํางานประกอบพรอมใบสมัครงาน)

5. ภาระงานทีจ่ ะตองรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ ยวกั บดานวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี สัตวบาล ภายใตก ารกํ ากับ แนะนํา ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานสนับสนุนการเรียนการสอน
1.1 สนับสนุนการเรียนการสอนดานการผลิตโคและการจัดการพืชอาหารสัตว
1.2 รองรับการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการดานการจัดการโคเนื้อ
2. ดานวิ
นวิจัย
2.1 ศึกษา คนควา วิเคราะห และรวมดําเนินการวิจัยดานการผลิต การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ
โคเนื้อ การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชอาหารสัตวและการพัฒนาสูตรอาหารสําเร็จรูป
2.2 วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ วินิจฉัยทางวิทยาศาสตรของวัตถุตัวอยาง สอบเทียบเครื่องมือ
อุปกรณวัด เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนดานตางๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําฐานขอมูล สงเสริมพัฒนาที่เกี่ยวของกับ
หนาที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2.3 การจดบันทึกขอมูลประวัติโคและทําเครื่องหมายโค

3. ดานบริ
นบริการวิชาการ
3.1 การใหบ ริก ารวิชาการดานต างๆ เชน ใหคํ าปรึกษา แนะนํา ในการปฏิ บัติงานแกเจาหนาที่
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
3.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลองและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑมาตรการ
ตางๆ
3.3 ถายทอดองคความรูดานการผลิตโคเนื้อใหแกเกษตรกร หนวยงาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อ
4. ดานการบริหารจัดการฟาร
การฟารม
4.1 ดูแลการเลี้ยงและการจัดการโคเนื้อ การผสมเทียม การจัดการสุขภาพโค การขุนโค การดูแลโค
ฝูงแมพันธุ การพัฒนาฟารมเพื่อการผลิตโคเนื้อที่ดีและการผลิตโคเนื้อในเชิงธุรกิจ
4.2 การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว การปลูกและดูแลรักษาแปลงหญา การกําจัดวัชพืช
4.3 การจัดการสวนปาลมนํ้ามัน เพื่อการใชประโยชนจากทางใบปาลมมาเปนแหลงอาหารโคการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตและบันทึกขอมูล
4.4 การจดบันทึกขอมูลประวัติโคและทําเครื่องหมายโค
5. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ และรวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อให
ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
6. ดานการประสานงาน
6.1 ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
6.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
7. ดานอืน่ ๆ ตามที
ตามทีผ่ บู ังคับบัญชามอบหมาย
******************************************

