ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์
------------------------ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง ขยายเวลารับ
สมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งเลขที่ 3841 สังกัดสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรชีววิทยา) นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามที่กําหนด ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์
ประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งทีจ่ ะดําเนินการคัดเลือก
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรชีววิทยา)
2. กําหนดการรับสมัคร
2.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2564
2.2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

3. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูส้ มัคร
3.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559
3.2 ผู้สมัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการจะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษทางวินัย
ที่ได้รับและการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้คณะฯทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการ
ปิดบังข้อมูลและและมหาวิทยาลัยฯจะสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
4.1 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า สาขาสั ต ววิ ท ยา หรื อ ชี ว วิ ท ยาที่ เ น้ น
สัตววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทํางานวิจัยด้านกายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว์ สามารถออกแบบและทําการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของสัตว์ได้ หรือ
4.2 สําเร็จสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาชีววิทยา นิเวศวิทยา
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ หรือสาขาที่เกีย่ วข้อง เคยศึกษาและ/หรือมีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับ
Ecological Modeling และ/หรือ มีทักษะทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System-GIS) และ/หรือ การสํารวจระยะไกล (Remote sensing) และ/หรือ
Data science in Ecology
4.3 หากมีผลงานตีพิมพ์ที่มิใช่ส่วนหนึ่งเพื่อสําเร็จการศึกษา ในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.4 หากมีโครงการวิจัยที่พร้อมจะยื่นขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยนํามาเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.5 หากมีประสบการณ์ในการสร้างงานนวัตกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.6 สามารถสอน/ตอบคําถามโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4.7 เป็นผู้ที่มพี ฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร (SPIRIT)
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4.8 สําหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯจะต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยก่อนที่คณะวิทยาศาสตร์
จะประกาศผลการคัดเลือกฯ (ยกเว้นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
สื่อสาร) โดยต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP กรณีไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ PSU-TEP
สามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ
TOEIC ที่เทียบเท่าผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการ
รับรองคะแนนภาษาอังกฤษ
5. อัตราค่าจ้าง
จ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท
6. ภาระงานทีร่ ับผิดชอบ
ตามคุณสมบัตขิ ้อ 4.1
1. สอนรายวิ ชาที่ เกี่ย วข้อ งกับ กายวิภาคและสรี รวิท ยาของสั ตว์ และรายวิชาอื่นๆทางด้านสัต ววิท ยา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาชีววิทยา (นานาชาติ)
2. ดูแลการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก
3. งานอื่นๆที่หลักสูตรมอบหมาย
ตามคุณสมบัติข้อ 4.2
1. สอนรายวิชาที่เกีย่ วข้องกับสาขาที่สมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา และ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา (นานาชาติ)
2. ดูแลการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก
3. งานอื่นๆที่หลักสูตรมอบหมาย
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัคร
7.1 ใบคุณวุฒ/ิ ใบรับรองคุณวุฒิ และ Transcript
อย่างละ 1 ชุด
7.2 สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ชุด
7.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ชุด
7.4 ใบรับรองแพทย์
จํานวน 1 ฉบับ
7.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
จํานวน 2 รูป
จํานวน 1 ชุด
7.6 เอกสารอืน่ ๆ เช่น ใบเปลีย่ นชื่อตัว ชื่อสกุล ( ถ้ามี )
7.7 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)
จํานวน 1 ชุด
7.8 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีพร้อมยื่น)
จํานวน 1 ชุด
ให้ผู้สมัครยืน่ ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เป็นสําเนา พร้อมลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
8. วิธกี ารสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
- http://www.psu.ac.th และ http://www.sc.psu.ac.th
ช่องทางการสมัครมี 2 ช่องทาง โดยให้เลือกสมัครเพียง 1 ช่องทาง ดังนี้
1. สมั ค รทางไปรษณี ย์ โดยส่ ง ใบสมั ค รและหลั ก ฐานต่ า งๆมาที่ งานบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 90110
2. 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
ทั้ 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

-39. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับเงินนอกจากค่าจ้าง ดังนี้
9.1 ที่พักอาศัย
9.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3 - 15% มหาวิทยาลัยฯสมทบ 3 - 5%)
9.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
- ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ปี
และสะสมไม่เกิน 20,000 บาท/ปี โดยครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
- ค่าเล่าเรียนบุตร (ได้รับเท่ากับของข้าราชการ)
9.4 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
10. วิธกี ารคัดเลือก
ตามคุณสมบัตขิ ้อ 4.1
1. คัดเลือกจากใบสมัครและประวัติส่วนบุคคลในเบื้องต้น โดยผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯถือเป็น
ที่สิ้นสุด
2. หลังจากดําเนินการตามข้อ 1 คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และสอบสอน โดยสอบสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ ประมาณคนละ 15 นาที และสอบสัมภาษณ์
ประมาณคนละ 20 นาที
ตามคุณสมบัตขิ ้อ 4.2
1. คัดเลือกจากใบสมัครและประวัติส่วนบุคคลในเบื้องต้น โดยผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯถือเป็น
ที่สิ้นสุด
2. หลังจากดําเนินการตามข้อ 1 คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และสอบสอน โดยสอบสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
หัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับ Ecological Modeling ประมาณคนละ 15 นาที และสอบสัมภาษณ์ประมาณ
คนละ 20 นาที
11. การจ้างและการทดลองปฏิบตั งิ าน
11.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ มหาวิทยาลัยฯ
จึงจะจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
11.2 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยมีระยะเวลา
การทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่บรรจุ (ตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารทดลองปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560)
11.3 คณะฯจะทําการจ้างอย่างต่อเนือ่ ง โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีเพื่อประกอบการจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 256๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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