
ประกาศรับสมัครคนงานรายวัน ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2566) 
ติดต่อ: ฝ่ายธุรการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม โทร 075-672398 เพ่ือรับใบสมัคร 

ปิดรับสมัครวันที่ 12 กันยายน 2565 
 

1. รายละเอียดกรอบการรับสมัคร   จ านวนคนงาน จ านวน 28 คน 
1.1 คนงานประจ าฝ่ายปศุสัตว์     จ านวน 4 คน 

1.1.1 คนงานประจ าโรงเรือนไก่ไข่    จ านวน 2 คน 
1.1.2 คนงานประจ าโรงเรือนสุกรขุน    จ านวน 2 คน 

1.2 คนงานประจ าฝ่ายพืช     จ านวน 20 คน 
1.2.1 คนงานประจ าทีมสะพายไหล่    จ านวน 10 คน 
1.2.2 คนงานประจ าทีมก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช  จ านวน 2 คน 
1.2.3 คนงานประจ าทีมระบบน  า    จ านวน 3 คน 
1.2.4 คนงานผสมสละ      จ านวน 1 คน 
1.2.5 คนงานประจ าแปลงทุเรียนและส้มโอทับทิมสยาม จ านวน 4 คน 

1.3 คนงานประจ าฝ่ายการตลาด     จ านวน 2 คน 
1.3.1    คนงานประจ างานขาย    จ านวน 1 คน  
1.3.2 คนงานขับรถ      จ านวน 1 คน  

1.4 คนงานประจ าฝ่ายเคร่ืองจักรกลและรถไถ   จ านวน 2 คน 
 1.4.1    คนงานขับรถ แทรกเตอร์     จ านวน 2 คน 

 
2. สถานท่ีในการปฏิบัติงาน  

2.1 คนงานประจ าโรงเรือนไก่ไข่ : โรงเรือนไก่ไข่ระบบปิด 
2.2 คนงานประจ าโรงเรือนสุกรขุน : โรงเรือนสุกรขุนระบบปิด 
2.3 คนงานประจ าทีมสะพายไหล่ : พื นท่ีแปลงพืช โรงเรือนสัตว์ และพื นท่ีโดยรอบศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
2.4 คนงานประจ าทีมก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช : พื นท่ีแปลงพืช ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
2.5 คนงานประจ าทีมระบบน  า : พื นท่ีแปลงพืช โรงเรือนสัตว์ และพื นท่ีโดยรอบศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
2.6 คนงานผสมสละ  : พื นท่ีแปลงไม้ผล 11 ชนิด และแปลงสละ 
2.7 คนงานประจ าแปลงทุเรียนและส้มโอทับทิมสยาม: พื นท่ีแปลงทุเรียนและส้มโอทับทิมสยาม 
2.8 คนงานประจ างานขาย : ส านักงานศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
2.9 คนงานขับรถ ฝ่ายขาย  : พื นท่ีอ าเภอท่าศาลา และพื นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.10 คนงานขับรถ  : พื นท่ีแปลงพืช โรงเรือนสัตว์ และพื นท่ีโดยรอบศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 

 
 



3. หน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคนงาน 
3.1 คนงานประจ าฝ่ายปศุสัตว์ 
3.1.1 คนงานประจ าโรงเรือนไก่ไข่ 
3.1.1.1 มีหน้าท่ีให้น  า ให้อาหารไก่ไข่ และให้ยาวัคซีน ตามท่ีผู้ควบคุมก าหนด 
3.1.1.2 มีหน้าท่ีบันทึกข้อมูลและรายงานจ านวนสัตว์ ปริมาณการกินอาหาร ปริมาณให้ผลผลิต อุณหภูมิ
และความชื นสัมพัทธ์ให้ผู้ควบคุม 
3.1.1.3 มีหน้าท่ีท าความสะอาดอุปกรณ์ให้น  า อุปกรณ์ให้อาหารไก่ไข่ โรงเรือนไก่ไข่ และบริเวณรอบ
โรงเรือน ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 
3.1.1.4 เก็บกวาดมูลไก่ไข่โดยใช้ระบบอัตโนมัติ 
3.1.1.5 รักษาทรัพย์สินของแผนกทั งตัวสัตว์ โรงเรือน และอุปกรณ์ 
3.1.1.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม 
 
3.1.2 คนงานประจ าโรงเรือนสุกรขุน 
3.1.2.1 ท าหน้าท่ีเลี ยงและให้อาหารสุกรขุนในแต่ละระยะ ประกอบด้วย สุกรหย่านม สุกรอนุบาล รวมถึง
สุกรขุนถึงออกจ าหน่าย 
3.1.2.2 ให้อาหาร ให้น  า ให้ยา และวัคซีนแก่สุกรขุนในโรงเรือน 
3.1.2.3 ให้แสงสว่าง การควบคุมอุณหภูมิแก่สุกรขุนในแต่ละระยะการเลี ยงท่ีแตกต่างกัน 
3.1.2.4 รักษาความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ และจัดการส่ิงปฏิกูลภายในโรงเรือน 
3.1.2.5 สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการแก่ผู้เข้าเย่ียมชมฟาร์ม 
3.1.2.6 บันทึกและรายงาน จ านวนสัตว์ ปริมาณอาหาร และปัจจัยการเลี ยงต่างๆ ประกอบด้วย อุณหภูมิ
ภายในแต่ละโรงเรือนให้ผู้ควบคุม 
3.1.2.7 ซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในโรงเรือนได้ 
3.1.2.8 รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณฟาร์มให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 
3.1.2.9 รักษาทรัพย์สินของแผนกทั งตัวสัตว์ โรงเรือน และอุปกรณ์ 
3.1.2.10 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 คนงานประจ าฝ่ายพืช 
3.2.1 คนงานประจ าทีมสะพายไหล่  
3.2.1.1 ก าจัดวัชพืชทุกชนิดโดยใช้เครื่องมือสะพายไหล่ เคียว พร้า หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

ในพื นท่ีทั งหมดของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เป็นงานหลัก 
3.2.1.2 ปลูก ปลูกซ่อม พืชทุกชนิดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.2.1.3 ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ในพืชทุกชนิดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.2.1.4 เป็นทีมกลางสนับสนุนงานแปลงพืชทุกชนิด ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม 
3.2.2 คนงานประจ าทีมก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช  
3.2.2.1 ก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชทุกชนิดโดยใช้เครื่องฉีดยา หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

ในพื นท่ีทั งหมดของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เป็นงานหลัก 
3.2.2.2 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม 
3.2.3 คนงานประจ าทีมระบบน  า 
3.2.3.1 วางระบบน  าและซ่อมแซมระบบน  า ในพื นท่ีทั งหมดของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เป็นงานหลัก 
3.2.2.2 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม 
3.2.4 คนงานผสมสละ   
3.2.4.1 ผสมเกสรสละให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างน้อย 200 ช่อ/1 วัน  ในพื นท่ีแปลงสละของศูนย์

สมาร์ทฟาร์ม 
3.2.2.2 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม 
3.2.5 คนงานประจ าแปลงทุเรียนและส้มโอทับทิมสยาม 
3.2.5.1 ก าจัดวัชพืชทุกชนิดโดยใช้เครื่องมือสะพายไหล่ เคียว พร้า หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
ในพื นท่ีแปลงทุเรียนและส้มโอทับทิมสยาม ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
3.2.5.2 ก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชทุกชนิดโดยใช้เครื่องฉีดยา หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
ในพื นท่ีแปลงทุเรียนและส้มโอทับทิมสยาม ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
3.2.5.3 วางระบบน  าและซ่อมแซมระบบน  า ในพื นท่ีแปลงทุเรียนและส้มโอทับทิมสยาม ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
3.2.5.4 รดน  าพืชในแปลงทุเรียนและส้มโอทับทิมสยาม ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
3.2.5.5 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 คนงานประจ าฝ่ายการตลาด  
3.3.1 คนงานประจ างานขาย 
3.3.1.1 จัดหาและรับสินค้าจากฝ่ายการผลิต  
3.3.1.2 จัดหาลูกค้า และอธิบายรายละเอียดสินค้าให้ลูกค้าทราบ 
3.3.1.3 คิดราคาสินค้าและเก็บรวบรวม สรุปรายได้ในแต่ละวันส่งแก่ฝ่ายการเงินและบัญชี  
3.3.1.4 ดูแลสต๊อกสินค้าทั งฝ่ายพืชและฝ่ายสัตว์ 
3.3.1.5 จัดท าฐานข้อมูลของลูกค้า  
3.3.1.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม 
3.3.2 คนงานขับรถ 
3.3.2.1  สนับสนุนงานรับและส่งสินค้าทั งฝ่ายพืชและฝ่ายสัตว์ จากฐานการผลิตไปสู่ลูกค้า ให้มีการ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
3.3.2.2 ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า ท าความสะอาดรถทั งภายในและภายนอก 
3.3.2.3 ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าท่ี 
3.3.2.4 ดูแลรักษาสินค้าท่ีต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีท่ีสุด ขับรถน าสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงท่ีหมายโดยไร้
อุบัติเหตุ 
3.3.2.5 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 คนงานประจ าฝ่ายเคร่ืองจักรกลและรถไถ 
3.4.1 คนงานขับรถแทรกเตอร์  
3.4.1.1 มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการขับรถแทรกเตอร์ 
3.4.1.2 ก าจัดวัชพืชทุกชนิดโดยรถแทรกเตอร์ ในพื นท่ีท่ีได้รับมอบหมายของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เป็นงาน
หลัก 
3.4.1.3 ปฏิบัติงานดิน อาทิเช่น การไถบุกเบิก ไถพรวน ขึ นร่องหรือการปรับระดับพื นท่ีโดยใช้รถ
แทรกเตอร์ ในพื นท่ีท่ีได้รับมอบหมายของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เป็นงานหลัก 
3.4.1.4 ดูแลรักษารถแทรกเตอร์ ท าความสะอาดรถให้อยู่นความเรียบร้อย 
3.4.1.5 ตรวจเช็คสภาพรถแทรกเตอร์ให้พร้อมใช้งาน ก่อนออกปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ 
3.4.1.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรับสมัครคนงานรายวัน 
รายละเอียดกรอบการรับสมัคร   จ านวนคนงาน จ านวน 28 คน 

1.1 คนงานประจ าฝ่ายปศุสัตว์    จ านวน 4 คน 
ผู้ควบคุมดูแล: อ.ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ 

1.1.1 คนงานประจ าโรงเรือนไก่ไข่    จ านวน 2 คน 
1.1.2 คนงานประจ าโรงเรือนสุกรขุน    จ านวน 2 คน 

 
1.2 คนงานประจ าฝ่ายพืช     จ านวน 20 คน 
1.2.1 คนงานประจ าทีมสะพายไหล่    จ านวน 10 คน 

ผู้ควบคุมดูแล: นายไพรวัลย์ รูปโอ 
1.2.2 คนงานประจ าทีมก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช จ านวน 2 คน 

ผู้ควบคุมดูแล: นายมงคล  
1.2.3 คนงานประจ าทีมระบบน  า    จ านวน 3 คน 

ผู้ควบคุมดูแล: นายวิเชียร สุขสบาย 
1.2.4 คนงานผสมสละ      จ านวน 1 คน 

ผู้ควบคุมดูแล: นายนวพล เชิงสวัสด์ิ 
1.2.5 คนงานประจ าแปลงทุเรียนและส้มโอทับทิมสยาม จ านวน 4 คน 

ผู้ควบคุมดูแล: นายกันตพงศ์ อุ้มชู 
 
1.3 คนงานประจ าฝ่ายการตลาด    จ านวน 2 คน 

ผู้ควบคุมดูแล: อ.ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ 
1.3.1  คนงานประจ างานขาย    จ านวน 1 คน  
 1.3.2   คนงานขับรถ     จ านวน 1 คน  

1.4 คนงานประจ าฝ่ายเคร่ืองจักรกลและรถไถ   จ านวน 2 คน 
ผู้ควบคุมดูแล: นายภูริเชษฐ์ แป้นด้วง 

 1.4.1    คนงานขับรถ แทรกเตอร์    จ านวน 2 คน 
 


