ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงนักวิทยาศาสตร
----------------------ดวย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจางเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงนักวิทยาศาสตร จำนวน 8 อัตรา สังกัด คณะวิทยาศาสตร ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตำแหนงที่จะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหนงนักวิทยาศาสตร จำนวน 8 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร
2. กำหนดการคัดเลือก
2.1 ตั้งแตบัดนี้ – 19 ตุลาคม 2565
2.2 วันที่ 20 ตุลาคม 2565
2.3 วันที่ 21 ตุลาคม 2565
2.4 วันที่ 25 ตุลาคม 2565
2.5 วันที่ 26 ตุลาคม 2565
2.6 วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เปดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
สอบขอเขียน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

3. อัตราคาจาง
จางในอัตราคาจางเดือนละ 19,500 บาท
4. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
4.1 ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559
4.2 ผูสมัครที่เคยไดรับการลางมลทินตามประกาศของทางราชการจะตองแจงรายละเอียดของโทษทาง
วินัยที่ไดรับและการลางมลทินตามกฎหมายใดใหคณะฯทราบในใบสมัครดวย มิฉะนั้น จะถือวาเปน
การปดบังขอมูลและมหาวิทยาลัยฯจะสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
5.1 วุฒ ิการศึกษาไมต่ำกวาปริญ ญาตรีทางวิทยาศาสตรในสาขาฟสิกส เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา
สัตววิทยา ชีววิทยาประยุกต หรือวิทยาศาสตรการกีฬา
5.2 มีป ระสบการณใ นการทำงานเกี ่ย วกับ การสนับ สนุน การเรีย นการสอนปฏิบ ัต ิก ารทาง
วิทยาศาสตรในสาขาฟสิกส เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือกายวิภาคศาสตร ไมนอยกวา 2 ป
5.3 หากมีผลงานเชิงพัฒ นา และเปนผลงานที่ผลิต ขึ้น ดว ยตนเอง ที่สามารถนำมาใชป ระโยชนตอ
การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
หมายเหตุ : กรณีที่ผู ส มัค รมีค ุณ สมบัต ิไ มต รงตามที ่ก ำหนด คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัด ชื่อออก
จากการพิ จ ารณา (เงิน ค าสมั ค รงานจะไม มีก ารคืน ให ไม วา กรณี ใดๆ) และการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการฯถือเปนที่สิ้นสุด

-26. เอกสารและหลักฐานที่ตองนำมายื่นในวันสมัคร
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 เอกสารอื่นๆ 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 ครทางไปรษณี ย โดยส งใบสมั ครและหลั กฐานต างๆมาที่ งานบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิ ทยาลัย สงขลานคริน ทร วิทยาเขตหาดใหญ ตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา 90110 พรอมทั้ง ขอใหโอนเงินคาสมัครเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี
565-286492-3 ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสงหลักฐานการ
โอนเงินมาที่ E-mail : jutamas.p@psu.ac.th กรณี ที่ไมโอนเงินคาสมัครภายในวันที่ปดรับสมัคร
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 และปฏิบั ติต ามขั้น ตอนการสมั ครงานที่กำหนดในเว็บ ไซตดั งกลาว
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
โอนเงิน ภายในวันที่ ปด รับ สมัคร คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการตั ดชื่อออกจากการพิจารณา (เงินค า
สมัครงานจะไมมีการคืนให ไมวากรณีใดๆ)
หมายเหตุ : กรณีที่มีการโอนเงินคาสมัครงานผิดตำแหนงหรือผิดคณะฯ/หนวยงาน จะไมมีการคืนใหไม
วากรณีใดๆ
ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โทร. 0 7428 8027
8. วิธีการคัดเลือก
8.1 พิจารณาจากใบสมัครงานของผูสมัครงานในเบื้องตน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฯถือเปน
ที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ผูที่ผานการพิจารณาฯ คณะฯจะดำเนินการตามขอ 8.2 และ 8.3
8.2 สอบขอเขียน
8.3 สอบสัมภาษณ

-39. ภาระงานที่รับผิดชอบ
9.1 การเตรียมความพรอมรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
9.1.1 เตรียมขอมูลจัดซื้อสารเคมี วัสดุ/อุปกรณ และครุภัณฑ
9.1.2 ดูแลหองปฏิบัติการพื้นฐาน หองวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตรใหพรอมใชงาน
9.2 ชวยจัดการเรียนการสอน/สนับสนุนการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ (ผูชวยสอน) /หองวิจัย เชน
สาธิตและทดสอบปฏิบัติการ/อธิบายการใชเครื่องมือ/ชวยสอนปฏิบัติการ /วิเคราะหทดสอบ
9.3 การจัดทำระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการพื้นฐาน/หองวิจัย
9.4 งานบริการวิชาการของสาขา และ/หรือการถายทอดองคความรูทางปฏิบัติการวิทยาศาสตร เชน
การร ว มจั ด อบรม/อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ: Training course การจั ดทำสื่อการเรีย นรู/คลิ ป วีดี โอ
(MOOC)/virtual lab
9.5 พัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐสำหรับในการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
9.6 งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
10. 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 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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