
 
ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เร่ือง รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั ต าแหน่งอาจารย ์ 

-------------------------------------------------------------- 

 ด้วย คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะรับสมัคร 

คดัเลือกบุคคล เพื่อจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั ต าแหน่งอาจารย ์จ านวน 6 อตัรา ดงัน้ี 

1. คุณสมบัติทัว่ไปของผู้สมัคร 

1.1 มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปี 

1.2 เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

1.3 ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา้หน้าท่ี

ในพรรคการเมือง 

1.4 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

1.5 ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

1.6 ไม่เป็นคนวกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

1.7 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการ

ก าหนด 

1.8 ผูท่ี้ได้รับการจา้งเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งวิชาการ ตอ้งมีผลการตรวจสุขภาพ

ร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ ในกรณีผลตรวจออกมาไม่ปรกติ ให้ถือวา่เป็นผูท่ี้

มีลกัษณะตอ้งหา้มของการเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 

1.9 ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกลงโทษทางวินยัอยา่งร้ายแรง หรืออยู่ระหว่างถูกพกังานหรือพกัราชการ 

หรือเคยไดรั้บโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ี

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

1.10  ถา้เป็นเพศชายจะตอ้งผา่นการเกณฑท์หารมาแลว้ 

1.11 เป็นผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาปริญญาเอก ตามสาขาท่ีแนบทา้ยประกาศ 

 

 

 



2. ต ำแหน่งทีรั่บสมัคร 

ต าแหน่งอาจารย ์จ  านวน 6  อตัรา (ตามรายละเอียดท่ีแนบ) 

 

3. ภำระงำนต ำแหน่งอำจำรย์ 

    คณะทรัพยากรธรรมชา ติ  ก าหนดให้ผู ้ด  า รงต าแหน่งอาจารย์ ต้องปฏิบัติภาระงาน  

ทั้งภาระงานสอน  การวจิยั การบริการวชิาการ และงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

4. อตัรำเงินเดือน 

       วุฒิปริญญำเอก   อตัรำ 30,000.-   บำท 

 

5. สวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์    

พนกังานมหาวทิยาลยัพึงจะไดรั้บสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวทิยาลยั  เช่น   

5.1 ท่ีพกัอาศยั 

5.2 ค่ารักษาพยาบาล ตามวงเงินท่ีก าหนด ครอบคลุมญาติสายตรง (นอกเหนือจากท่ีได้รับใน

ระบบประกนัสังคม 

5.3 ค่าเล่าเรียนบุตร (ไดรั้บเช่นเดียวกบัขา้ราชการ) 

5.4 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

5.5 โครงการเงินกูด้อกเบ้ียต ่า/ไม่มีดอกเบ้ีย  (ไดรั้บเช่นเดียวกบัขา้ราชการ) 

5.6 โครงการเงินกูเ้พื่อเคหะสงเคราะห์ จาก  ธอส 100 % โดยไดรั้บส่วนลดดอกเบ้ีย MRR-1% 

5.7 การเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.) 

5.8 กองทุนพนกังานมหาวทิยาลยั  

5.9 กองทุนสวสัดิการ ม.อ. 

5.10 โอกาสของบุตรท่ีจะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  หรือโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

5.11 สิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับ

ขา้ราชการอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

5.12 เงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวติ 

 

 



6. ก ำหนดกำรรับสมัครและกำรคัดเลอืก 

6.1  เปิดรับสมคัรตลอดทั้งปี  

6.2  ผู ้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้น คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะท าหนังสือแจ้ง

ก าหนดการและวธีิการคดัเลือก 

 

7. สถำนทีรั่บสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี  www.natres.psu.ac.th และ 

ส่งใบสมคัรท่ี 

-  หน่วยการเจา้หนา้ท่ี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์            

    อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  โทรศพัท ์ 0-7428-6026-7 ในวนั เวลาราชการ   

หรือที ่

-  งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้ น  11 ตึกทบวงมหาวิทยาลัย   

    ถนนศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร   โทรศพัท ์ 0-2354-5558-60  

-  ก ร ณีสมัค รทา ง ไปรษ ณีย์  ส่ ง ไป ท่ีห น่ วยก าร เ จ้ าหน้ า ท่ี  ส า นัก ง าน เลข า นุ ก า ร  

คณะทรัพยากรธรรมชา ติ    มหาวิทยาลัยสงขลานค รินทร์   วิทยา เขตหาดใหญ่   

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90112 

-  กรณีสมคัรทาง E-mail ให้สแกนใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น และเอกสารแนบทุกฉบบั

อยา่งชดัเจน ส่งมาท่ี wiriya.w@psu.ac.th หรือ jindarat.p@psu.ac.th 

   

8. เอกสำรและหลกัฐำนทีจ่ะต้องน ำไปยืน่พร้อมใบสมัคร 

 8.1 รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 น้ิว   จ านวน 1 รูป 

ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน 

8.2 เอกสารรับรองคุณวฒิุในระดบัปริญญาทุกระดบั           จ านวน 1 ชุด 

8.3 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) ทุกระดบั       จ านวน 1 ชุด 

8.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนบา้น              จ านวน 1 ชุด 

8.5 ใบรับรองแพทย ์ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคตอ้งห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบบัท่ี 3 ซ่ึงออกให ้

      ไม่เกิน 1  เดือน                  จ  านวน 1 ฉบบั 

 

 

http://www.natres.psu.ac.th/
mailto:wiriya.w@psu.ac.th
mailto:jindarat.p@psu.ac.th


8.6 ส าเนาหวัขอ้และบทคดัยอ่วทิยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอก          จ  านวน 1 ฉบบั 

      พร้อมดว้ยประวติับุคคลซ่ึงประกอบดว้ย  ประวติัส่วนตวั  การฝึกอบรม ประวติัการท างาน       

และผลงานทางวชิาการดา้นต่าง ๆ 

8.7 โครงร่างการวิจัย หรือทิศทางการวิจัยในสาขาท่ีสมัครท่ีแสดงเหตุผล ความจ าเป็น      

เป้าหมาย และแผนการด าเนินการ              จ  านวน 1 ฉบบั 

8.8 หลกัฐานผา่นการเกณฑท์หาร  พร้อมส าเนา 1 ฉบบั (กรณีผูส้มคัรเป็นเพศชาย) 

8.9 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน และ/หรือเอกสารอ่ืน ๆ ประกอบการรับสมคัร 

                  ส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาคดัเลือก 

8.10 ใบคะแนนการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษ (กรณีท่ีไม่ใช่คุณวุฒิปริญญาเอก) ยกเวน้ 

        ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร             จ  านวน 1 ฉบบั 

8.11 หลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือตวั ช่ือ-สกุล พร้อมส าเนา         จ  านวน 1 ฉบบั 

 

 

ประกาศ   ณ    วนัท่ี      25      กนัยายน   2557 

 

           
(ผูช่้วยศาสตราจารยท์วศีกัด์ิ นิยมบณัฑิต) 

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ำยประกำศ 
 

สังกดั จ ำนวน วุฒิกำรศึกษำ สำขำ/คุณสมบัติ 

ภำควชิำพชืศำสตร์        

จ ำนวน 2 อตัรำ      

1 ปริญญำเอก - เทคโนโลยเีมล็ดพนัธ์ุ 

 

1 ปริญญำเอก - การผลิตไมผ้ลเมืองร้อน 

 

 หมำยเหต:ุ  ตามหนงัสือท่ี มอ 510/0817 ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 แจง้ชะลอรับสมคัรต าแหน่งอาจารย ์ดา้นสรีรวทิยา

การผลิตพืชยนืตน้ดา้นเศรษฐกิจ  (ทดแทน ผศ.ดร.ประวติร โสภโณดร) และดา้นสรีรวทิยาการพืชไร่ (ทดแทน ผศ.อิบรอเฮม ยดี า) 

จนกวา่จะมีกรอบอตัราและกรอบเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ำยประกำศ 

 

** หมำยเหตุ** เดิม 4 อตัรา รับไปแลว้ 2 อตัรา ไดแ้ก่  1. ปริญญาเอก (ดา้นสัตวศาสตร์/สัตวบาล) สาขาวิชาสรีรวิทยาการ

สืบพัน ธ์ุของสัตว์ การผลิตสัตว์ เน้นการผลิตโคเ น้ือ  โคนม สัตว์เ ค้ี ยว เ อ้ืองขนาดเล็ก  ห รือสาขา อ่ืน ท่ี เ ก่ียวข้อง  

(บรรจุ น.ส.ปิตุนาถ )  2. ปรด. หรือ วทด. หรือ Ph.D. (ตอ้งส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวศาสตร์/สัตวบาล) สาขาวิชา

สัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล ดา้นผลิตภณัฑส์ัตว ์การตลาด ปศุสัตว ์การผลิตสัตวเ์ทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(บรรจุ น.ส.พิชญานิภา กล่อมทอง)  คงเหลือ 2  อตัรา 

 

 

 

 

 

 

 

สังกดั จ ำนวน วุฒิกำรศึกษำ สำขำ/คุณสมบัติ 

ภำควชิำสัตวศำสตร์ 

จ ำนวน  2 อตัรำ  

1 

 

ปริญญำเอก  

(ดา้นสัตวศาสตร์/สัตวบาล) 

- การผลิตสัตว ์ 

(เนน้ทางดา้นการผลิตสุกร) 

หรือ 

- การผลิตสัตวปี์ก / โภชน

ศาสตร์สัตวไ์ม่เค้ียวเอ้ือง  

(เนน้ทางดา้นสุกร)  หรือ 

- เทคโนโลยอีาหารสัตว ์หรือ 

- สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1 ปริญญำเอก 

ดา้นสัตวศาสตร์ สัตวบาล หรือ 

สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)และ

ปริญญาเอกทางดา้นสัตวศาสตร์ 

สัตวบาล 

- สรีรวทิยาและกายวภิาค-

ศาสตร์ หรือ  

- สุขศาสตร์สัตว ์หรือ 

- สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



บัญชีแนบท้ำยประกำศ 
 

สังกดั จ ำนวน วุฒิกำรศึกษำ สำขำ/คุณสมบัติ 

ภำควชิำวำริชศำสตร์ 

จ ำนวน 2 อตัรำ 

1 ปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ ดา้นสาขาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

(Genetics) หรือ สาขาวชิาอ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1 ปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ ดา้นนิเวศวทิยา/ส่ิงแวดลอ้ม เนน้

ทางดา้นสัตววทิยา- สัตวน์ ้า 

(Marine Zoology) 

 
 

** หมำยเหตุ**  เดิม 3  อตัรา รับไปแลว้ 1 อตัรา ไดแ้ก่  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ดา้นนิเวศวิทยา/ส่ิงแวดลอ้ม เนน้ทางดา้น

นิเวศวทิยาทะเล (Marine Ecology) (บรรจุนายเอกนรินทร์ รอดเจริญ)  คงเหลือ 2 อตัรา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


