ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวโครงการ ตำแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
----------------------ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร เรื่อง รับ สมั ครบุ คคลเพื่ อจางเป น ลูกจาง
ชั่วคราวโครงการ ตำแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดโครงการการสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
ของงานวิ จั ย ด า นการวิ เ คราะห ส ารปริ ม าณน อ ยไบโอเซนเซอร แ ละเคมิ คั ล เซนเซอร คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และไดหมดเขตรับสมัครในวันที่ 30 กันยายน 2565 แลวนั้น เนื่องจากมีผูสมัคร
จำนวนนอย ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร ประสงคขยายเวลารับสมัครเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวโครงการตำแหนง
ดังกลาว ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตำแหนงและอัตราคาจางที่จะรับสมัคร
ตำแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดโครงการการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนของงานวิจัยดานการ
วิ เ คราะห ส ารปริ ม าณน อ ยไบโอเซนเซอร แ ละเคมิ คั ล เซนเซอร คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ น ทร อั ต ราค า จ า งแรกบรรจุ เ ดื อ นละ 18,000 บาท (ช ว งทดลองปฏิ บั ติ ง าน)
ทั้งนี้ กรณีผานการทดลองปฏิบัติงาน จะปรับอัตราคาจางเปนเดือนละ 21,320 บาท
2. รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก
2.1 ตั้งแตบัดนี้ – 19 ตุลาคม 2565
2.2 วันที่ 27 ตุลาคม 2565
2.3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
2.4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เปดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
สอบขอเขียน
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ

3. ชองทางการสมัครและการชำระเงินคาสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหดาวนโหลดใบสมัครไดที่
- http://www.sc.psu.ac.th และ http://www.psu.ac.th
ชองทางการสมัครมี 2 ชองทาง โดยใหเลือกสมัครเพียง 1 ชองทาง ดังนี้
๑. สมั ครทางไปรษณี ย โดยส งใบสมั ครและหลักฐานตางๆมาที่ 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
คณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสงหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail :

-2jutamas.p@psu.ac.th กรณีที่ไมโอนเงินคาสมัครภายในวันที่ปดรับสมัคร และไมสงหลักฐานการ
โอนเงิน ภายในวันที่ ปด รับ สมัคร คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกจากการพิจารณา (เงินค า
สมัครงานจะไมมีการคืนให ไมวากรณีใดๆ)
หมายเหตุ : กรณีที่มีการโอนเงินคาสมัครงานผิดตำแหนงหรือผิดคณะฯ/หนวยงาน จะไมมีการคืนให
ไมวากรณีใดๆ
ทั้ งนี้ สามารถติ ด ต อ สอบถามได ที่ งานบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิท ยาลั ย สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โทร. 0 7428 8027
4. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
4.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2562
4.2 ผูสมัครที่เคยไดรับการลางมลทินตามประกาศของทางราชการ จะตองแจงรายละเอียดของโทษ
ทางวินัยที่ไดรับและการลางมลทินตามกฎหมายใด ใหคณะฯทราบในใบสมัครดวย มิฉะนั้น จะ
ถือวาเปนการปดบังขอมูลและมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาจางในครั้งนี้
5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูสมัคร
5.1 เพศชายหรือหญิง อายุไมเกิน 35 ป หากเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลว
5.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
5.3 มีประสบการณทำงานกับผูประกอบการ (ใหผูสมัครเขียนบรรยายรายละเอียด)
5.4 มีทักษะในการบริหารจัดการและการประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
5.5 มีทักษะในการสื่อสาร ติดตอประสานงาน มนุษยสัมพันธดี สามารถทำงานเปนทีมได มีไหวพริบ มี
ความยืดหยุนในการทำงาน ควบคุมอารมณไดดี และแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
5.6 มีทักษะดานการวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ เชิงเศรษฐศาสตร การวางแผนบริหารโครงการ ดานการ
วิเคราะหลูกคา การตลาด แนวโนมธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงทักษะดานการประสานงานบริษัท
ผูประกอบการ SMEs ชุมชน หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย
5.7 สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power
Point และสามารถในการใชงาน Internet ไดเปนอยางดี
5.8 มีความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียน อยูในเกณฑดี
5.9 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมมีโรคประจำตัวที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
5.10 มีความสามารถในการปรับตัว และสามารถทำงานภายใตแรงกดดันตางๆ ไดดี
5.11 มีความรับผิดชอบสูง และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
5.12 มีทัศนคติเชิงบวกที่พรอมเปดรับการเรียนรูสิงใหมๆ และมีความคิดสรางสรรค
5.13 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได
หมายเหตุ : หากคุณสมบัติของผูสมัครไมตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะตำแหนงฯดังขางตน คณะฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกจากการพิจารณา และเงินคาสมัครงานจะไมมีการคืนให ไมวากรณีใดๆ
6. ภาระงานที่รับผิดชอบ
6.1 วางแผน ติดตามดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการโครงการ เพี่อใหเปนไปตามแผนงานและ
เปาหมายที่กำหนดไว
6.2 ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการของโครงการ
6.3 ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของในการดำเนินโครงการ
6.4 งานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-37. วิธีการคัดเลือก
7.1 พิจารณาจากใบสมัครงานของผูสมัครงานในเบื้องตน โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯถือ
เปนที่สิ้นสุด ทั้งนี้ สำหรับผูที่ผานพิจารณาฯ คณะฯจะดำเนินการตามขอ 7.2 และ 7.3
7.2 สอบขอเขียน
7.3 สอบสัมภาษณ
8. เอกสารและหลักฐานที่ตองนำมายื่นในวันสมัคร
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
9. คาธรรมเนียมสมัคร
ผูสมัครจะตองจายคาธรรมเนียมคนละ 10๐ บาท
10. การทดลองปฏิบัติงาน
ใหลูกจางชั่วคราวโครงการทดลองปฏิบัติงานในตำแหนงที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมีระยะเวลาการ
ทดลองปฏิ บั ติ งานเป น เวลาไม น อ ยกวา 6 เดื อ น นั บ แต วั น ที่ บ รรจุ โดยคณะฯจะประเมิ น การทดลอง
ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560)
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

0252/2565

