ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์
----------------------------------------------------------คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
- อาจารย์ทางด้านสัตวศาสตร์/ สัตวบาล ตําแหน่งเลขที่ 2168 จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
เป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลาย
7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรื อ
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

9) เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อไล่ อ อกจากงาน เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
10) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
2.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
2.3 ไม่ เ ป็ น ผู้ ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งดํ า เนิ น คดี กรณี ผิ ด สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น จากกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษาผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบว่า
คุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที
3. มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจําสถาบันอุดมศึกษาที่รับเข้าใหม่ ยกเว้น ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
กรณีรับเข้าใหม่ด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท
จะต้ องยื่ น ผลการสอบภาษาอั ง กฤษ TOEFL ไม่ น้ อยกว่ า 500 คะแนน หรื อ มี คะแนน
ภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP ที่เทียบเท่าผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC โดย
คะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับผลการรับรองภาษาอังกฤษ
(1) TOEFL Paper-based ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
TOEFL Computer-based ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
TOEFL Internet-based ไม่น้อยกว่า 61 หรือ
(2) IELTS ไม่น้อยกว่า 5 หรือ
(3) TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
(4) PSU-TEP เฉลี่ยทุกทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
กรณีรับเข้าใหม่ด้วยวุฒิปริญญาเอก
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทํางาน ต้องต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IELTS หรือ
TOEIC ซึ่งมีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับผลการรับรองภาษาอังกฤษ ในวันบรรจุและแต่งตั้ง หรือ
เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. อัตราเงินเดือน
- วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ไม่ต่ํากว่า 31,500.- บาท
- วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน ไม่ต่ํากว่า 26,250.- บาท
5. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
5.1 ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.2 กองทุนประกันสังคม
5.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3-15% มหาวิทยาลัยสมทบ 3-5%)

5.4 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ
ข. ค่ารักษาพยาบาล
- ในส่ ว นที่ น อกเหนื อ จากระบบประกั น สั ง คม รวมถึ ง ค่ า คลอดบุ ต ร ทั น ตกรรม
(ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีงบประมาณ)
- กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษาฉุกเฉินตามคําสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาลเอกชน และคลินิก
ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร)
- รักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก และตรวจสุขภาพประจําปีได้ทุกสถานพยาบาลที่
มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วัน ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี
(เฉพาะพนักงานงานมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร)
ค. ตรวจสุขภาพประจําปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง
5.5 กองทุนสวัสดิการ
- เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
- เงินกู้ยืมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
- เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร
- เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบําเพ็ญกุศลศพ
5.6 โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.7 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ หรือ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
5.8 สิ ท ธิ ใ นการเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น บุ ค ลากรดี เ ด่ น ได้ รั บ การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ได้ รั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่นเดียวกับข้าราชการอื่น ๆ เป็นต้น
6. ระยะเวลาการรับสมัคร
6.1 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2565
6.2 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
7. วิธีการสมัคร
สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางเว็บไซต์ระบบรับ
สมัครงานออนไลน์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กําหนดในเว็บไซต์
หรื อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ง านยุ ท ธศาสตร์ บริ ห าร และทรั พ ยากรบุ ค คล สํ า นั ก งานบริ ห ารคณะ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-286026-27 โทรสาร 074- 286038
E-mail: jindarat.p@psu.ac.th

8. ขั้นตอนการคัดเลือก
1) เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ
การศึกษา ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน หนังสือแนะนําตัวของผู้สมัคร และเอกสารอื่น ๆ ที่ผู้สมัครยื่น
ประกอบเป็นหลักฐานการสมัครจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมหลักเกณฑ์
วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซต์ระบบ
รับสมัครงานออนไลน์ https://resume.psu.ac.th
2) สอบสัมภาษณ์ สอบสอน และนําเสนอผลสัมฤทธิ์ของงานหรือผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์และได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
9. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
9.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ สวมหมวก หรือแว่นตาสีเ ข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้า ซึ่งถ่ายมาแล้ ว
ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จํานวน 1 รูป
9.2 สําเนารับรองคุณวุฒิในระดับปริญญา ทุกระดับ จํานวน 1 ชุด
9.3 สําเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ จํานวน 1 ชุด
9.4 กรณีกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สําเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) ที่เรียน
มาจนถึงภาคเรียนล่าสุด หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา (กรณีเป็นผู้ที่กําลังอยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาเอกและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา)
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ (กรณีไม่สามารถส่งเอกสารได้ทันที สามารถส่งภายหลังได้จนถึงวัน
สอบสัมภาษณ์)
9.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
9.6 สําเนาหัวข้อและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
9.5 โอนเงินค่าสมัคร จํานวน 200 บาท เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565 –255883-1
ชื่อบัญชี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินในระบบรับสมัครงาน
ออนไลน์ (เงินค่าสมัครจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ)
10. เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว
10.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
10.2 สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
10.3 หลักฐานการชําระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในหน้ารายละเอียด
ข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
10.4 เพศชายสัญ ญาติไทย ให้แนบสําเนาหนังสือสําคั ญแบบ สด.8 (สมุดประจํ าตัวทหาร
กองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหาร
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์
ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
ตําแหน่งอาจารย์ (ด้านสัตวศาสตร์/ สัตวบาล) ตําแหน่งเลขที่ 2168

สาขาวิชานวัตกรรมการ

จํานวน
วุฒิการศึกษา/สาขา
(อัตรา)
1
ปริญญาเอก

ผลิตสัตว์และการจัดการ

ด้านสัตวศาสตร์ / สัตวบาล

สังกัดหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะ
- วิ ท ยาศาสตร์ เ นื้ อ สั ต ว์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ หรือ
การผลิตสัตว์
- หากมีประสบการณ์การวิจัยด้านการ
ผลิ ต สั ต ว์ ปี ก ที่ เ น้ น ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เนื้อสัตว์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ

ภาระงานที่จะต้องปฏิบัติ
1. งานด้านการเรียนการสอน
 รับผิดชอบรายวิชา/ชุดวิชา ทีเ่ กี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
 รับผิดชอบรายวิชา/ชุดวิชา อื่น ๆ ในสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ
2. งานด้านการวิจัย
 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ หรือการผลิตสัตว์
หรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อกําหนดทิศทางงานวิจัยคณะฯ และสาขาวิชา
3. งานด้านการบริการวิชาการ
 บริการวิชาการเกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ หรืองานบริการวิชาการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4. งานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 ปฏิบัติงานตามที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด
5. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ และคณะฯ มอบหมาย
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน
ผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกิน
หนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ

