ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
----------------------ดวย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจางเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหนงเลขที่ 4209 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานเครือขาย
และประชาสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตำแหนงทีจ่ ะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหน ง นั ก วิ ช าการอุ ด มศึ ก ษา ตำแหน ง เลขที่ 4209 สั ง กั ด งานเครื อ ข า ยและประชาสั ม พั น ธ
คณะวิทยาศาสตร
2. กำหนดการคัดเลือก
2.1 ตั้งแตบัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2565
เปดรับสมัคร
2.2 วันที่ 4 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
3. อัตราคาจาง
จางในอัตราคาจางเดือนละ 19,500 บาท
4. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูส มัคร
4.1 ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559
4.2 ผูส มัครที่เคยไดรับการลางมลทินตามประกาศของทางราชการจะตองแจงรายละเอียดของโทษทาง
วินัยที่ไดรับและการลางมลทินตามกฎหมายใดใหคณะฯทราบในใบสมัครดวย มิฉะนัน้ จะถือวาเปน
การปดบังขอมูลและมหาวิทยาลัยฯจะสงวนสิทธิ์ที่จะไมพจิ ารณาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
5. คุณสมบัตเิ ฉพาะตำแหนง
๕.1 รับ สมัค รผู ม ีวุฒ ิป ริญ ญาตรีส าขาวิช าการตลาดดิจิท ัล การตลาด การเงิน บริห ารธุร กิจ
นิเทศศาสตร วิทยาศาสตร หรือสาขาที่ใกลเคียง
5.2 มีความสามารถ ดังนี้
5.2.1 มีความรูความสามารถทาง Digital marketing
5.2.2 มีค วามรู ค วามเชี ่ย วชาญในชอ งทางหรือ แพลตฟอรม ยอดนิย มตา งๆเปน อยา งดี
สามารถออกแบบสื่อใหตรงตามแพลตฟอรมการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2.3 มีป ระสบการณด า นการใชเ ครื ่อ งมือ ทางการตลาดบนหนา Search Engine และ
สามารถวัดผลลัพ ธและวิเคราะหขอมูล (Data Tracking & Analytics) เพื่อใหสื่อสาร
ยังกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2.4 มีท ัก ษะในการสรา งคอนเทนตท างวิท ยาศาสตรอ ยา งสรา งสรรค อาทิ การผลิต สื ่อ
ประชาสัมพันธ สรางผลิตสื่อวีดีโอ หรือการผลิตงาน Podcast โดยมีทักษะการสื่อสาร
หาผูบริโภค เขาใจธุรกิจ เขาใจลูกคา เขาใจเทรนดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
5.3 บุคลิกภาพดี มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร

-25.4 สามารถทำงานกับหนวยงานที่หลากหลายได
5.5 สามารถทำงานนอกพื้นที่ได
5.6 หากมีประสบการณในการทำงานดาน digital marketing จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
หมายเหตุ : กรณีที่ผูส มัค รมีคุณ สมบัติไมต รงตามที่ก ำหนด คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออก
จากการพิ จารณา (เงิน คา สมั ค รงานจะไม มี การคื น ให ไม วากรณี ใดๆ) และการพิ จารณาของคณะ
กรรมการฯถือเปนที่สิ้นสุด
6. เอกสารและหลักฐานที่ตอ งนำมายืน่ ในวันสมัคร
6.1 ใบคุณวุฒิหรือใบรับรองคุณวุฒิ และ Transcript
อยางละ 1 ชุด
6.2 สำเนาทะเบียนบาน
จำนวน 1 ชุด
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
6.4 ใบรับรองแพทย
จำนวน 1 ฉบับ
6.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
จำนวน 1 รูป
6.6 เอกสารอืน่ ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( ถามี )
จำนวน 1 ชุด
6.7 ใบผานการเกณฑทหาร (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)
จำนวน 1 ชุด
ใหผูสมัครยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัครที่เปนสำเนา และรับรองสำเนาถูกตอง ทั้งนี้
สำหรับผูที่สมัครทางระบบรับสมัครงานออนไลน สามารถสงใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ในภายหลังได
7. ชองทางการสมัครและการชำระเงินคาสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหดาวนโหลดใบสมัครไดที่
- http://www.sci.psu.ac.th และ http://www.psu.ac.th
ชองทางการสมัครมี 2 ชองทาง โดยใหเลือกสมัครเพียง 1 ชองทาง ดังนี้
๑. สมั ค รทางไปรษณี ย โดยส งใบสมัครและหลักฐานตางๆมาที่ งานบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย คณะ
วิท ยาศาสตร มหาวิท ยาลั ยสงขลานครินทร วิท ยาเขตหาดใหญ ตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา 90110 พรอมทั้ง ขอใหโอนเงินคาสมัครเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี
565-286492-3 ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสงหลักฐานการ
โอนเงินมาที่ E-mail : jutamas.p@psu.ac.th กรณีที่ไมโอนเงินคาสมัครภายในวันที่ปดรับสมัคร
และไมสงหลักฐานการโอนเงินภายในวันที่ปดรับสมัคร คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกจาก
การพิจารณา (เงินคาสมัครงานจะไมมีการคืนให ไมวากรณีใดๆ)
๒. สมั ค รทางอิ น เตอร เน็ ต ผ า นระบบรั บ สมั ค รงานออนไลน ข องมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
https://resume.psu.ac.th และปฏิ บั ติ ตามขั้ น ตอนการสมั ค รงานที่ กำหนดในเว็บ ไซต ดังกลาว
และขอใหโอนเงินคาสมัครเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี 565-286492-3 ชื่อบัญชี
คณะวิ ท ยาศาสตร 2 มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทร และส งหลั ก ฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail :
jutamas.p@psu.ac.th กรณีที่ไมโอนเงินคาสมัครภายในวันที่ปดรับสมัคร และไมสงหลักฐานการ
โอนเงินภายในวันที่ปดรับสมัคร คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกจากการพิจารณา (เงินคา
สมัครงานจะไมมีการคืนให ไมวากรณีใดๆ)
หมายเหตุ : กรณีที่มีการโอนเงินคาสมัครงานผิดตำแหนงหรือผิดคณะฯ/หนวยงาน จะไมมีการคืนให
ไมวากรณีใดๆ
ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โทร. 0 7428 8027

-38. วิธีการคัดเลือก
8.1 พิจารณาจากใบสมัครงานของผูสมัครงานในเบื้องตน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฯถือเปน
ที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ผูที่ผานการพิจารณาฯ คณะฯจะดำเนินการตามขอ 8.2
8.2 สอบขอเขียน
8.3 สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
8.4 สอบสัมภาษณ
9. ภาระงานทีร่ ับผิดชอบ
9.1 ประชาสัมพันธเชิงรุก
9.2 ประสานงานลูกคา และทำการตลาด (Sale person)
9.3 สรางความผูกพันกับลูกคา/ผูสนับสนุน
9.4 งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
9. คาธรรมเนียมสมัคร
ผูสมัครจะตองจายคาธรรมเนียมคนละ 10๐ บาท
10. การทดลองปฏิบัติงาน
ใหพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงานในตำแหนงที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมีระยะเวลาการ
ทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป นับแตวันที่บรรจุ โดยคณะฯจะประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560)
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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