ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ
----------------------ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็น
พนักงานเงินรายได้ ตําแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งและอัตราค่าจ้างที่จะรับสมัคร
ตําแหน่งพนักงานห้องปฏิบตั ิการ สังกัดศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,900 บาท และเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 2,000 บาท
2. รายละเอียดกําหนดการคัดเลือก
2.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พฤศจิกายน 2564
2.2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
2.3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
2.4 วันที่ 1 ธันวาคม 2564

เปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทําการคัดเลือก
สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

3. ช่องทางการสมัครและการชําระเงินค่าสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
- http://www.sc.psu.ac.th และ http://www.psu.ac.th
ช่องทางการสมัครมี 2 ช่องทาง โดยให้เลือกสมัครเพียง 1 ช่องทาง ดังนี้
๑. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่ง ใบสมั ครและหลักฐานต่างๆมาที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110 พร้อมทั้ง ขอให้โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี
565-286492-3 ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่งหลักฐานการ
โอนเงินมาที่ E-mail : jutamas.p@psu.ac.th กรณีที่ไม่โอนเงินค่าสมัครภายในวันที่ปิดรับสมัคร
และไม่ส่งหลักฐานการโอนเงินภายในวันที่ปิดรับสมัคร คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกจาก
การพิจารณา (เงินค่าสมัครงานจะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ)
๒. สมั ค รทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่ า นระบบรั บ สมั ค รงานออนไลน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กําหนดในเว็บไซต์ดังกล่าว
และขอให้โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-286492-3 ชื่อบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail :
jutamas.p@psu.ac.th กรณีที่ไม่โอนเงินค่าสมัครภายในวันที่ปิดรับสมัคร และไม่ส่งหลักฐานการ
โอนเงินภายในวันที่ปิดรับสมัคร คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกจากการพิจารณา (เงินค่า
สมัครงานจะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ)
หมายเหตุ : กรณีที่มีการโอนเงินค่าสมัครงานผิดตําแหน่งหรือผิดคณะฯ/หน่วยงาน จะไม่มีการคืนให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ

-2ทั้ ง นี้ สามารถติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ งานบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0 7428 8027
4. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร
4.1 เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2562
4.2 ผู้สมัครทีเ่ คยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการ จะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษ
ทางวินัยที่ได้รับและการล้างมลทินตามกฎหมายใด ให้คณะฯทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนัน้ จะ
ถือว่าเป็นการปิดบังข้อมูลและมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาจ้างในครั้งนี้
5. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาตรี ด้าน
วิทยาศาสตร์, เคมีทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : หากไม่ตรงตามคุณสมบัติข้างต้น คณะฯจะตัดชื่อผูท้ ี่ไม่ตรงตามคุณสมบัติออกจากการ
พิจารณา และเงินค่าสมัครงานจะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
6. ภาระงานที่รับผิดชอบ
6.1 งานวิเคราะห์/ทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางเคมีของห้องปฏิบัติการ
6.2 เตรียมตัวอย่าง/เก็บรักษาตัวอย่าง
6.3 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี
6.4 ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
6.2 งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. วิธีการคัดเลือก
7.1 สอบข้อเขียน
7.2 สอบสัมภาษณ์
8. เอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งนํามายื่นในวันสมัคร
8.1 สําเนาใบคุณวุฒิ และ Transcript
อย่างละ 1 ชุด
8.2 สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ชุด
8.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ชุด
8.4 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
จํานวน 1 ฉบับ
8.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
จํานวน 2 รูป
จํานวน 1 รูป
8.6 เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
8.7 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
จํานวน 1 ชุด
ให้ผู้สมัครยืน่ ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เป็นสําเนา และรับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้
สําหรับผู้ที่สมัครทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ สามารถส่งใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ในภายหลังได้
9. ค่าธรรมเนียมสมัคร
ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคนละ 5๐ บาท

-310. การทดลองปฏิบัติงาน
ให้พนักงานเงินรายได้ทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมีระยะเวลาการ
ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่บรรจุ โดยคณะฯจะประเมินการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน
2 ครั้ง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560)
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

0209/2564

