ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
----------------------ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวโครงการ ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 1 อัตรา สังกัดโครงการการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ของงานวิ จั ย ด้ า นการวิ เ คราะห์ ส ารปริ ม าณน้ อ ยไบโอเซนเซอร์ แ ละเคมิ คั ล เซนเซอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้หมดเขตรับสมัครในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 แล้วนั้น เนื่องจากมีผู้สมัคร
จํานวนน้อย ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ตําแหน่งดังกล่าว
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งและอัตราค่าจ้างที่จะรับสมัคร
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดโครงการการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของงานวิจัยด้านการ
วิ เ คราะห์ ส ารปริ ม าณน้ อ ยไบโอเซนเซอร์ แ ละเคมิ คั ล เซนเซอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ น ทร์ อั ต ราค่ า จ้ า งแรกบรรจุ เ ดื อ นละ 18,000 บาท (ช่ ว งทดลองปฏิ บั ติ ง าน)
ทั้งนี้ กรณีผ่านการทดลองปฏิบัติงาน จะปรับอัตราค่าจ้างเป็นเดือนละ 21,320 บาท
2. รายละเอียดกําหนดการคัดเลือก
2.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2565
2.2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
2.3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
2.4 วันที่ 8 สิงหาคม 2565

เปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ช่องทางการสมัครและการชําระเงินค่าสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
- http://www.sc.psu.ac.th และ http://www.psu.ac.th
ช่องทางการสมัครมี 2 ช่องทาง โดยให้เลือกสมัครเพียง 1 ช่องทาง ดังนี้
๑. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่ งใบสมัครและหลักฐานต่างๆมาที่ 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. ส มั ค ร ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ผ่ า น ร ะ บ บ รั บ ส มั ค ร ง า น อ อ น ไ ล น์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่
กําหนดในเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี
565-286492-3 ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่งหลักฐานการ
โอนเงินมาที่ E-mail :

-2jutamas.p@psu.ac.th กรณีที่ไม่โอนเงินค่าสมัครภายในวันที่ปิดรับสมัคร และไม่ส่งหลักฐานการ
โอนเงินภายในวันที่ปิดรับสมัคร คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกจากการพิจารณา (เงินค่า
สมัครงานจะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ)
หมายเหตุ : กรณีที่มีการโอนเงินค่าสมัครงานผิดตําแหน่งหรือผิดคณะฯ/หน่วยงาน จะไม่มีการคืนให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้ ง นี้ สามารถติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ งานบริ ห ารท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0 7428 8027
4. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูส้ มัคร
4.1 เป็นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติทั่วไปและไม่มลี ักษณะต้องห้าม ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2562
4.2 ผู้สมัครทีเ่ คยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการ จะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษ
ทางวินัยที่ได้รับและการล้างมลทินตามกฎหมายใด ให้คณะฯทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้น จะ
ถือว่าเป็นการปิดบังข้อมูลและมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาจ้างในครั้งนี้
5. คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งของผูส้ มัคร
5.1 เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
5.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5.3 มีทักษะในการบริหารจัดการและการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
5.4 มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีไหวพริบ มี
ความยืดหยุ่นในการทํางาน ควบคุมอารมณ์ได้ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5.5 มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เชิงเศรษฐศาสตร์ การวางแผนบริหารโครงการ ด้านการ
วิเคราะห์ลูกค้า การตลาด แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงทักษะด้านการประสานงานบริษัท
ผู้ประกอบการ SMEs ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย
5.6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power
Point และสามารถในการใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
5.7 มีความรูพ้ ื้นฐานด้านภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
5.8 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
5.9 มีความสามารถในการปรับตัว และสามารถทํางานภายใต้แรงกดดันต่างๆ ได้ดี
5.10 มีความรับผิดชอบสูง และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
5.11 มีทัศนคติเชิงบวกที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิงใหมๆ่ และมีความคิดสร้างสรรค์
5.12 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได้
หมายเหตุ : หากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งฯดังข้างต้น คณะฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกจากการพิจารณา และเงินค่าสมัครงานจะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
6. ภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ
6.1 วางแผน ติดตามดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการโครงการ เพี่อให้เป็นไปตามแผนงานและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้
6.2 ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการของโครงการ
6.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
6.4 งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-37. วิธีการคัดเลือก
7.1 พิจารณาจากใบสมัครงานของผู้สมัครงานในเบื้องต้น โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯถือ
เป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ สําหรับผูท้ ี่ผ่านพิจารณาฯ คณะฯจะดําเนินการตามข้อ 7.2
7.2 สอบข้อเขียน
7.3 สอบสัมภาษณ์
8. เอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งนํามายืน่ ในวันสมัคร
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 1 รูป
8.6 เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จํานวน 1 รูป
8.7 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
จํานวน 1 ชุด
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เป็นสําเนา และรับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้
สําหรับผู้ที่สมัครทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ สามารถส่งใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ในภายหลังได้
9. ค่าธรรมเนียมสมัคร
ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคนละ 10๐ บาท
10. การทดลองปฏิบัติงาน
ให้ลูกจ้างชั่วคราวโครงการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมีระยะเวลาการ
ทดลองปฏิ บั ติ ง านเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น นั บ แต่ วั น ที่ บ รรจุ โดยคณะฯจะประเมิ น การทดลอง
ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครั้ง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560)
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

0113/2565

