ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานเงินรายได ตำแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
----------------------ดวย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจางเปน
พนักงานเงินรายได ตำแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานบริการกลาง คณะวิทยาศาสตร เพื่อทำหนาที่เปนผู
ประสานงานสาขา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตำแหนงและอัตราคาจางที่จะรับสมัคร
ตำแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา(ผูประสานงานสาขา) สังกัดงานบริการกลาง
อัตราคาจางเดือนละ 13,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 2,000 บาท
2. รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก
2.1 ตั้งแตบัดนี้ – 22 สิงหาคม 2565
เปดรับสมัคร
2.2 วันที่ 24 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาทำการคัดเลือก
3. ชองทางการสมัครและการชำระเงินคาสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหดาวนโหลดใบสมัครไดที่
- 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 ยาลัยสงขลานครินทร 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 ตามขั้น ตอนการสมัค รงานที่ กำหนดในเว็บ ไซต ดังกลาว
และขอใหโอนเงินคาสมัครเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี 565-286492-3 ชื่อบัญชี
คณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสงหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail :
jutamas.p@psu.ac.th กรณีที่ไมโอนเงินคาสมัครภายในวันที่ปดรับสมัคร และไมสงหลักฐานการ
โอนเงินภายในวันที่ปดรับสมัคร คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกจากการพิจารณา (เงินคา
สมัครงานจะไมมีการคืนให ไมวากรณีใดๆ)
หมายเหตุ : กรณีที่มีการโอนเงินคาสมัครงานผิดตำแหนงหรือผิดคณะฯ/หนวยงาน จะไมมีการคืนใหไม
วากรณีใดๆ
ทั้ งนี้ สามารถติ ด ต อ สอบถามได ที่ งานบริห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โทร. 0 7428 8027

-24. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูส มัคร
4.1 เปนผูม ีคณ
ุ สมบัติทั่วไปและไมมลี ักษณะตองหาม ตามขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2562
4.2 ผูสมัครทีเ่ คยไดรับการลางมลทินตามประกาศของทางราชการ จะตองแจงรายละเอียดของโทษ
ทางวินัยที่ไดรับและการลางมลทินตามกฎหมายใด ใหคณะฯทราบในใบสมัครดวย มิฉะนั้น จะ
ถือวาเปนการปดบังขอมูลและมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาจางในครั้งนี้
5. คุณสมบัตเิ ฉพาะตำแหนงของผูส มัคร
5.1 รับสมัครผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
5.2 มีประสบการณการทำงานในตำแหนงผูประสานงานสาขาอยางนอย 1 ปขึ้นไป
5.3 มีประสบการณการในการประสานงานดานการจัดการเรียนการสอน ประสานงานดานประกัน
คุณภาพหลักสูตร การเปนเลขานุการในที่ประชุมของหลักสูตรหรือสาขาวิชา
5.4 มีความคลองแคลว มีทกั ษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ และประสานงาน มีทักษะในการฟง
จับประเด็น และจดจำรายละเอียดตางๆ ไดดี เรียนรูไว ทำงานภายใตภาวะกดดันไดดี
5.5 ซื่อสัตย บริหารจัดการตัวเองไดดี, มีจิตบริการ, มีมนุษยสัมพันธดี และมีสุขภาพแข็งแรง
5.6 สามารถใช Computer ไดดี โดยเฉพาะชุดโปรแกรม MS Office
6. ภาระงานทีร่ ับผิดชอบ
6.1 ประสานงานดานการจัดการเรียนการสอน รายวิชาที่เปดสอนทั้งภายในและภายนอกคณะ
6.2 ประสานงานดานประกันคุณภาพของหลักสูตร
6.3 เปนเลขานุการในที่ประชุมหลักสูตรทุกหลักสูตรในสาขาวิชาฯ
6.4 เลขานุการงานในสาขาวิชา
6.5 งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
7. วิธีการคัดเลือก
7.1 พิจารณาจากใบสมัครงานของผูสมัครงานในเบื้องตน โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯถือ
เปนที่สิ้นสุด ทั้งนี้ สำหรับผูท ี่ผานพิจารณาฯ คณะฯจะดำเนินการตามขอ 7.2 และ 7.3
7.2 สอบขอเขียน
7.3 สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
7.4 สอบสัมภาษณ
8. เอกสารและหลักฐานที่ตอ งนำมายืน่ ในวันสมัคร
8.1 สำเนาใบคุณวุฒิ และ Transcript
อยางละ 1 ชุด
8.2 สำเนาทะเบียนบาน
จำนวน 1 ชุด
8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
8.4 ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง)
จำนวน 1 ฉบับ
8.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
จำนวน 1 รูป
8.6 เอกสารอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
จำนวน 1 รูป
8.7 ใบผานการเกณฑทหาร
จำนวน 1 ชุด
ใหผูสมัครยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัครที่เปนสำเนา และรับรองสำเนาถูกตอง ทั้งนี้
สำหรับผูที่สมัครทางระบบรับสมัครงานออนไลน สามารถสงใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ในภายหลังได

-39. คาธรรมเนียมสมัคร
ผูสมัครจะตองจายคาธรรมเนียมคนละ 100 บาท
10. การทดลองปฏิบัติงาน
ใหพนักงานเงินรายไดทดลองปฏิบัติงานในตำแหนงที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมีระยะเวลาการ
ทดลองปฏิ บั ติ งานเป น เวลาไม น อ ยกว า 6 เดื อ น นั บ แต วัน ที่ บ รรจุ โดยคณะฯจะประเมิ น การทดลอง
ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560)
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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