
 
(ส ำเนำ) 

ประกำศศูนย์คอมพวิเตอร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เร่ือง รับสมัครเพือ่คัดเลอืกบุคคลเป็นพนักงำนเงินรำยได้  ต ำแหน่งนักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

……………….. 

ดว้ยศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   มีความประสงคจ์ะ
รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ  านวน  1  อตัรา  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ต ำแหน่งทีรั่บสมัคร 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  อตัรา 
2. ก ำหนดกำรสอบคัดเลอืก 

ตั้งแต่บดัน้ี  - 10 มกราคม  2557  รับสมคัร 
วนัท่ี 14  มกราคม 2557  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ 
วนัท่ี 21 มกราคม 2557 สอบขอ้เขียนและสอบปฏิบติั 
วนัท่ี 23 มกราคม 2557 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสอบสัมภาษณ์  
วนัท่ี 27 มกราคม 2557 สอบสัมภาษณ์ 
วนัท่ี 29 มกราคม 2557 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1  มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปี 
3.2 เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
3.3 ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
3.4 ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
3.5 ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
3.6 ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกลงโทษทางวนิยัอยา่งร้ายแรงจากหน่วยงาน หรืออยูร่ะหวา่งถูกพกังาน หรือพกั

ราชการ หรือเคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิ 
ท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

3.7 ถา้เป็นเพศชายตอ้งผา่นการเกณฑท์หารมาแลว้หรือไดรั้บการยกเวน้ 
3.8 มีคุณสมบติัเฉพาะตามรายละเอียดแนบทา้ย 

4. เอกสำรและหลกัฐำนทีต้่องน ำมำยืน่พร้อมใบสมัคร 
4.1 ใบสมคัรพร้อมรูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า  ขนาด  1  น้ิว  ถ่ายมาแลว้ 

ไม่เกิน  1  ปี  จ  านวน  2  รูป 
4.2 ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา  (Transcript)  พร้อมรับรองส าเนา   
4.3 ส าเนาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (Transcript)  ระดบัอนุปริญญา  พร้อมรับรองส าเนา  (ส าหรับ

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตร  2  ปี) 
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4.4 ส าเนาใบปริญญาบตัร  หรือหนงัสือรับรองคุณวฒิุท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาท่ีส าเร็จ
การศึกษา  และวนัท่ีท่ีไดรั้บอนุมติัปริญญาบตัร  หรือวนัท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา  พร้อมรับรอง
ส าเนา 

4.5 ส าเนาทะเบียนบา้น  พร้อมรับรองส าเนา   
4.6 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  พร้อมรับรองส าเนา 
4.7 ใบรับรองแพทยแ์สดงว่าไม่เป็นโรคตอ้งห้ามตามกฎ ก.พ.อ. วา่ดว้ยโรคท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามเป็น

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบบั 
4.8 ส าเนาหลกัฐานแสดงการผา่นการเกณฑท์หาร (เฉพาะเพศชาย) 
4.9 หลกัฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบเปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกุล  หนงัสือแนะน าตวัของผูส้มคัร  หนงัสือรับรองการ

ผา่นงาน (ถา้มี)  เป็นตน้ 
5.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ  ผูส้มคัรจะตอ้งช าระค่าสมคัรสอบ  คนละ  200  บาท  ค่าธรรมเนียมดงักล่าว  
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ทั้งน้ี  การสมคัรสอบจะถือวา่มีผลสมบูรณ์  เม่ือผูส้มคัรไดด้ าเนินการ
ครบทุกขั้นตอนภายในวนัเวลาท่ีก าหนด 
6.  เกณฑ์กำรตัดสินและกำรขึน้บัญชี 

การตดัสินวา่ผูใ้ดเป็นผูไ้ดรั้บคดัเลือกจะตอ้งไดค้ะแนนแต่ละภาคไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  50  และ
คะแนนทุกภาครวมกนัไม่ต ่าวา่ร้อยละ  60  ทั้งน้ี  ศูนยค์อมพิวเตอร์จะประกาศรายช่ือเรียงล าดบัจากผูส้อบ
ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ  ในกรณีท่ีผูส้มคัรสอบได้คะแนนรวมเท่ากนัจะให้ผูท่ี้ได้รับหมายเลข
ประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่ 
7.  สถำนทีรั่บสมัคร 
 ผูป้ระสงค์จะสมคัรสามารถดูรายละเอียดการรับสมคัรได้ท่ี www.cc.psu.ac.th  หัวขอ้ “ข่ำว
ประชำสัมพันธ์” หรือติดต่อขอรับใบสมคัรได้ท่ีส านักงานเลขานุการ  ศูนยค์อมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยั- 
สงขลานครินทร์  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  โทรศพัทห์มายเลข   0-7428-2107  แลว้ยืน่ใบสมคัรดงัน้ี 
 7.1  ยื่นใบสมคัรดว้ยตนเอง  ในวนัและเวลาราชการ  ท่ีส านกังานเลขานุการ ศูนยค์อมพิวเตอร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  (โปรดแต่งกำยสุภำพ) 
 7.2  ส่งใบสมคัรพร้อมหลกัฐานและค่าธรรมเนียมการสมคัรใหค้รบถว้นทางไปรษณีย ์  โดยส่ง
ลงทะเบียน  หรือ  EMS  ถึง  ศูนยค์อมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (สมคัรงาน)  อ าเภอหาดใหญ่  
จงัหวดัสงขลา  90110  โดยจะถือวนัท่ีเอกสารถึงศูนยค์อมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ภายใน
วนัท่ี  10 มกราคม  2557 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556    

                          (ลงช่ือ)         มนตรี  กาญจนะเดชะ 
                                       (รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ) 
                                               ผูอ้  านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์ 
            ส าเนาถูกตอ้ง 
     อรทยั   บุญมี 
 (นางอรทยั  บุญมี) 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 

http://www.cc.psu.ac.th/
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รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศรับสมัคร 
............................................................. 

ต ำแหน่ง :  นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์  จ ำนวน  1  อตัรำ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร  :  
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์  วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์  (โดยสามารถตรวจสอบคุณวฒิุดว้ยตนเองไดท่ี้เวบ็ไซต ์ก.พ. 
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3288:2012-06-6-08-12-

14&catid=60:cert&Itemid=134) 
2. มีความรู้พื้นฐานการใชง้าน Application Software  โดยเฉพาะชุด  Microsoft Office  เป็นอยา่งดี 
3. มีความรู้ดา้น  Programming  และ  Database  เป็นอยา่งดี 
4. มีความรู้ดา้น  Server  ระดบัเบ้ืองตน้ 
5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
6. มีมนุษยสัมพนัธ์ดีและมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 

หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ  : 
1. ท าขอ้สอบของศูนยท์ดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
2. พฒันาระบบศูนยท์ดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
3. ดูแล  Server  ศูนยท์ดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
4. เป็นวทิยากรสอนคอมพิวเตอร์ 
5. งานอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

วธีิกำรคัดเลอืก  : 
1.  สอบความรู้ทัว่ไป    คะแนนเตม็ 50 คะแนน   

- เชาวปั์ญญา     
- ภาษาองักฤษ       

2.  สอบวดัความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์  คะแนนเตม็         100  คะแนน 
  - สอบขอ้เขียนหลกัอลักอริทึมในการพฒันาโปรแกรม 
  - สอบขอ้เขียนความรู้ทางดา้นระบบฐานขอ้มูล 
  - สอบปฏิบติัการเขียนโปรแกรมดว้ย Visual Studio 2008 
- สอบขอ้สอบของศูนยท์ดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (PSU-CoP Test)  
ชุด  Microsoft Word 2010  และ  Microsoft PowerPoint 2010   

3.  สอบสัมภาษณ์และสอบสอน   คะแนนเตม็   50   คะแนน 
 - สอบสัมภาษณ์ 
 - สอบสอนโปรแกรมส าเร็จรูปชุด Office 2010  จ านวน  1  หวัขอ้  ภายในเวลา  20  นาที 

 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3288:2012-06-6-08-12-14&catid=60:cert&Itemid=134
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3288:2012-06-6-08-12-14&catid=60:cert&Itemid=134
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อตัรำจ้ำง  :  อตัราค่าจา้งเดือนละ  11,890  บาท    
เงินเพิม่นอกเหนือจำกค่ำจ้ำง : เงินค่าครองชีพชัว่คราว และค่าตอบแทนอ่ืนตามประกาศของศูนยค์อมพิวเตอร์ 
จะไดรั้บเม่ือผา่นการทดลองปฏิบติัราชการ 6 เดือนแลว้ 

สวสัดิกำรพเิศษ  :   
-  สวสัดิการตรวจสุขภาพประจ าปี   
-  ประกนัอุบติัเหตุ 
-  สัมมนาประจ าปีนอกสถานท่ีอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง 

ระยะเวลำกำรจ้ำง  :  ท าสัญญาจา้งปีต่อปี หากผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี อาจไดรั้บการพิจารณาต่อสัญญาจา้ง 

กำรปฏิบัติงำน :  เร่ิมปฏิบติังานวนัท่ี  3 กุมภำพนัธ์ 2557  ณ  ศูนยค์อมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 


