ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพือ่ จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์
------------------------ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขยายเวลารับ
สมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 3842 สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์การ
คํานวณ (หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์) นั้น เนื่องจากไม่มีผู้สมัครงานในตําแหน่งดังกล่าว ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์
ประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์การคํานวณ (หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
2. กําหนดการรับสมัคร
2.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2565
2.2 วันที่ 26 มกราคม 2565

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

3. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูส้ มัคร
3.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559
3.2 ผูส้ มัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการจะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษทาง
วินัยที่ได้รับและการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้คณะฯทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้น จะถือว่าเป็น
การปิดบังข้อมูลและและมหาวิทยาลัยฯจะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
4.1 รับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
4.2 หากมีโครงการวิจัยที่พร้อมจะยื่นขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก และนํามาเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.3 หากมีประสบการณ์ในการสร้างงานนวัตกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.4 สามารถสอน/ตอบคําถามโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4.5 เป็นผู้ที่มพี ฤติกรรมตามค่านิยมของคณะวิทยาศาสตร์ (SPIRIT)
4.6 สําหรับผูท้ ี่ผ่านการสอบคัดเลือกฯจะต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยก่อนที่คณะวิทยาศาสตร์
จะประกาศผลการคัดเลือกฯ (ยกเว้นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
สื่อสาร) โดยต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP กรณีไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ PSU-TEP
สามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ
TOEIC ที่เทียบเท่าผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการ
รับรองคะแนนภาษาอังกฤษ
2/5. อัตราค่าจ้าง....

-25. อัตราค่าจ้าง
จ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท
6. ภาระงานที่รับผิดชอบ
6.1 ภาระงานสอนในรายวิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 หลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
6.2 ภาระงานวิจัย
ขอทุนวิจัยและผลิตผลงานวิจัย
6.3 ภาระงานบริการวิชาการ
ขับเคลื่อนหลักสูตร Non Degree เช่น หลักสูตร Internet of Things
6.4 ภาระงานอื่นๆที่สาขาฯมอบหมาย
7. เอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งนํามายื่นในวันสมัคร
7.1 Curriculum Vitae ประวัติสว่ นตัวและเขียนประสบการณ์การทําวิจัย ผลงานวิจัยที่สนใจจะทําใน
อนาคต
จํานวน 1 ชุด
7.2 Recommendation Letter จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจาร์ผสู้ อนหรือนายจ้าง จํานวน 1 ฉบับ
7.3 ใบคุณวุฒิ/ใบรับรองคุณวุฒิ และ Transcript
อย่างละ 1 ชุด
7.4 สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ชุด
7.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ชุด
7.6 ใบรับรองแพทย์
จํานวน 1 ฉบับ
7.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
จํานวน 2 รูป
7.8 เอกสารอืน่ ๆ เช่น ใบเปลีย่ นชื่อตัว ชื่อสกุล ( ถ้ามี )
จํานวน 1 ชุด
7.9 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)
จํานวน 1 ชุด
7.10 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีพร้อมยื่น)
จํานวน 1 ชุด
ให้ผู้สมัครยืน่ ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เป็นสําเนา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
8. ช่องทางการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
- http://www.psu.ac.th และ http://www.sc.psu.ac.th
ช่องทางการสมัครมี 2 ช่องทาง โดยให้เลือกสมัครเพียง 1 ช่องทาง ดังนี้
1. สมั ค รทางไปรษณีย์ โดยส่ งใบสมั ครและหลัก ฐานต่ า งๆมาที่ งานบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ วิ ทยาเขตหาดใหญ่ ตํ าบลคอหงส์ อํ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 9011๐
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
9. 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 คูส่ มรสและบุตร
- ค่าเล่าเรียนบุตร (ได้รับเท่ากับของข้าราชการ)
9.4 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

-310. วิธกี ารคัดเลือก ด้วยวิธกี ารสอบสัมภาษณ์และสอบสอน
10.1 คัดเลือกจากใบสมัครและประวัติสว่ นบุคคล โดยผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
10.2 หลังจากดําเนินการตาม ข้อ 10.1 คัดเลือกด้วยวิธดี งั นี้
10.2.1 สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ
10.2.2 สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ
11. การจ้างและการทดลองปฏิบตั งิ าน
11.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ มหาวิทยาลัยฯ
จึงจะจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
11.2 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยมีระยะเวลา
การทดลองปฏิบั ติง านเป็น เวลาไม่ น้อ ยกว่า 6 เดื อ น แต่ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี นับ แต่วั น ที่บ รรจุ (ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560)
11.3 คณะฯจะทําการจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีเพื่อประกอบการจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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