
(ส ำเนำ) 

ประกาศศูนย์คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ือง ขยายเวลารับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้  ต าแหน่งนักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

……………….. 

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   มีความ
ประสงคจ์ะขยายเวลารับสมคัรคดัเลือกบุคคลเป็นพนกังานเงินรายได ้ ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์  
จ  านวน  1  อตัรา  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  ก าหนดการสอบคัดเลือก 
ตั้งแต่บดัน้ี – 14  กรกฎาคม  2560   รับสมคัร 
วนัท่ี  18  กรกฎาคม  2560   ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบและก าหนดการสอบ 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1  มีอายไุม่ต  ่ากวา่  18  ปี 
2.2  เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
2.3  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
2.4  ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
2.5  ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
2.6  ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกลงโทษทางวนิยัอยา่งร้ายแรงจากหน่วยงาน หรืออยูร่ะหวา่งถูกพกังาน หรือพกั

ราชการ หรือเคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

2.7  ถา้เป็นเพศชายตอ้งผา่นการเกณฑท์หารมาแลว้หรือไดรั้บการยกเวน้ 
2.8  มีคุณสมบติัเฉพาะตามรายละเอียดแนบทา้ย 

3.  เอกสารและหลกัฐานทีต้่องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
3.1  ใบสมคัรพร้อมรูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า  ขนาด  1  น้ิว  ถ่ายมาแลว้ 

ไม่เกิน  1  ปี  จ  านวน  2  รูป 
3.2  ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา  (Transcript)  พร้อมรับรองส าเนา 
3.3  ส าเนาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (Transcript)  ระดบัอนุปริญญา  พร้อมรับรองส าเนา  

(ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตร  2  ปี) 
3.4  ส าเนาใบปริญญาบตัร  หรือหนงัสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให ้ โดยระบุสาขาวชิาท่ี

ส าเร็จการศึกษา  และวนัท่ีท่ีไดรั้บอนุมติัปริญญาบตัร  หรือวนัท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา       
พร้อมรับรองส าเนา 

3.5  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  พร้อมรับรองส าเนา  
3.6  ส าเนาทะเบียนบา้น  พร้อมรับรองส าเนา   
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3.7  ใบรับรองแพทยแ์สดงวา่ไม่เป็นโรคตอ้งหา้มตามกฎ ก.พ.อ. วา่ดว้ยโรคท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มเป็น
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบบั 

3.8  ส าเนาหลกัฐานแสดงการผา่นการเกณฑท์หาร (เฉพาะเพศชาย) 
3.9  หลกัฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบเปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกุล  หนงัสือแนะน าตวัของผูส้มคัร  หนงัสือรับรอง
การผา่นงาน (ถา้มี)  เป็นตน้ 

4.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ   

ผูส้มคัรจะตอ้งช าระค่าสมคัรสอบคนละ  200  บาท  ค่าธรรมเนียมดงักล่าว  จะไม่จ่ายคืน
ให้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ทั้งน้ี  การสมคัรสอบจะถือวา่มีผลสมบูรณ์  เม่ือผูส้มคัรไดด้ าเนินการครบทุก
ขั้นตอนภายในวนัเวลาท่ีก าหนด 

5.  เกณฑ์การตัดสินและการขึน้บัญชี 
การตดัสินวา่ผูใ้ดเป็นผูไ้ดรั้บคดัเลือกตอ้งผ่านเกณฑ์ในแต่ละภาค  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คือ  สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์   ได้คะแนนไม่ต ่ ากว่าร้อยละ  70  ทั้ งน้ี             
ศูนย์คอมพิ วเตอร์จะประกาศราย ช่ือเรียงล าดับจากผู ้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ                       
ในกรณีท่ีผูส้มคัรสอบได้คะแนนรวมเท่ากนัจะให้ผูท่ี้ไดรั้บหมายเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยู่ใน
ล าดบัท่ีสูงกวา่ 

6.  สถานทีรั่บสมัคร 
 ผูป้ระสงค์จะสมคัรสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ท่ี www.cc.psu.ac.th  หัวข้อ 
“ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีส านักงานเลขานุการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  หรือสอบถามไดท่ี้โทรศพัท์หมายเลข   
0-7428-2107  แลว้ยืน่ใบสมคัรไดด้งัน้ี 
 6.1  ยื่น ใบสมัครด้วยตน เอง  ในวันและเวลาราชการ  ท่ี ส านักงาน เลขานุการ                      
ศูนยค์อมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  (โปรดแต่งกายสุภาพ) 

6.2  ส่งใบสมคัรพร้อมหลกัฐานและค่าธรรมเนียมการสมคัรใหค้รบถว้นทางไปรษณีย ์  
โดยส่งลงทะเบียน  หรือ  EMS  ถึง  ศูนยค์อมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (สมคัรงาน)  
อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  90110  โดยจะถือวนัท่ีเอกสารถึงศูนยค์อมพิวเตอร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ภายในวนัที ่ 14  กรกฎาคม  2560 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    2    มิถุนายน  พ.ศ.  2560   

          (ลงช่ือ)     มนตรี  กาญจนะเดชะ 
           ส าเนาถูกตอ้ง                                      (รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ) 
       สุรียรั์ตน์  อ าพนัสุข                                              ผูอ้  านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์ 
(นางสาวสุรียรั์ตน์  อ าพนัสุข) 
     นกัวชิาการอุดมศึกษา 

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

ต าแหน่ง :  นักวชิาการคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  อตัรา  มีรายละเอียดดงัน้ี 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  :  
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์  วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2. มีทกัษะในการพฒันาเวบ็ไซต ์ (HTML, CSS, JavaScript/JQuery, MySQL  ถา้มีประสบการณ์

การใช ้ Front-End Framework  จะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ)  
3. สามารถเขียนภาษา PHP ไดเ้ป็นอยา่งดี  (ถา้มีประสบการณ์การใช ้ Framework  หรือมีความรู้

ความเขา้ใจหลกัการ MVC จะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
4. สามารถจดัการดูแล Server  (Linux Server, VMWare) ไดใ้นระดบัเบ้ืองตน้ 
5. รักการเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ  และพร้อมท่ีจะน ามาพฒันางานในหนา้ท่ี 
6. สามารถปฏิบติังานนอกเวลาราชการได ้
7. หากมีความรู้ดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะไดรั้บการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  : 
งานหลกั   
1. ระบบเวบ็กลุ่มงาน ระบบแสดงขอ้มูลเครือข่ายไร้สาย ระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบจองหอ้ง

ประชุมทางไกล ระบบสืบคน้หมายเลขโทรศพัท ์ 
1.1 พฒันาระบบตามความตอ้งการจากผูใ้ช้ 

1.2 ดูแลและแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหา ทั้งในส่วนของระบบและส่วนของ Server 

2.  พฒันาระบบอ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนการท างานภายในกลุ่มงาน 

3. ศึกษาเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการสนบัสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน

ภายในกลุ่มงาน 

งานรอง 
1.  เฝ้าระวงับริการระบบสารสนเทศ 

2. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 
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วธีิการคัดเลือก  : 
1.  สอบขอ้เขียนและสอบปฏิบติั    คะแนนเตม็ 300 คะแนน   

1.1  สอบขอ้เขียนเชาวปั์ญญา 
1.2  สอบขอ้เขียนภาษาองักฤษ 

1.3  สอบขอ้เขียนหลกัอลักอริทึมในการพฒันาโปรแกรม 

1.4  สอบขอ้เขียนการจดัการฐานขอ้มูลดว้ยภาษา SQL 

1.5  สอบปฏิบติัพฒันาเวบ็แอพพลิเคชนัดว้ยภาษา HTML+PHP+MySQL 

2.  สอบสัมภาษณ์     คะแนนเตม็   100   คะแนน 

อตัราจ้าง  :  อตัราค่าจา้งเดือนละ  15,000  บาท   

สวสัดิการพเิศษ  :   
-  เงินสมนาคุณรายเดือน   (หลงัผา่นการประเมินทดลองปฏิบติังาน  ไม่ต ่ากวา่ 6  เดือน) 
-  สวสัดิการตรวจสุขภาพประจ าปี   
-  ประกนัอุบติัเหตุ 
-  สวสัดิการอ่ืนตามนโยบายของศูนยค์อมพิวเตอร์ 

ระยะเวลาการจ้าง  :  ท  าสัญญาจา้งปีต่อปี หากผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี อาจไดรั้บการพิจารณาต่อสัญญาจา้ง 

การปฏิบัติงาน :  เร่ิมปฏิบติังานวนัท่ี  1  กนัยายน  2560  ณ  ศูนยค์อมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
 



 
 

               เลขประจําตัวสอบ………… 

 

ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ / ลูกจ้างช่ัวคราว 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
1.  ตาํแหน่งท่ีสมคัร ..............................................................................................................................................  

2. ช่ือ-สกุล(ภาษาไทย) ..........................................................................................................................................  
(ภาษาองักฤษ) Mr., Mrs., Miss ........................................................................................................................  

3. เกิดวนัท่ี…………..เดือน…………………………….……พ.ศ…………..…..อาย…ุ……………………ปี 
(อายไุม่ต ํ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์  นบัถึงวนัเปิดรับสมคัร)    จงัหวดัท่ีเกิด………………..………………..……
สญัชาติ………………….……….…เช้ือชาติ........................................ศาสนา……..………….…............... 

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั หรือสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวกและรวดเร็ว บา้นเลขท่ี………………….หมู่ท่ี………. 
ตรอก/ซอย………………………...ถนน………………………………ตาํบล/แขวง………….……………. 
อาํเภอ/เขต…………………………จงัหวดั………………..…..….…รหสัไปรษณีย…์…………………..… 
โทรศพัท.์...............................................................................................E-mail................................................ 

5. สถานภาพ โสด สมรส หมา้ย  หยา่ 

6. บิดา/มารดา/สามีหรือภรรยา 
6.1 บิดาช่ือ…………………………………………….……………………… 
6.2  มารดาช่ือ………………………………………………………………… 
6.3  สามีหรือภรรยาช่ือ……………………………………………...……….. 

7.   ประวติัการศึกษา (จากสูงสุดถงึต่ําสุด) 
วฒิุ สาขา สถานศึกษา ปีท่ีสาํเร็จ 

 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

 

 
รูปถ่าย 
1  น้ิว 
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8.  ประวติัการทาํงาน (จากล่าสุดถึงแรกสุด) 

 ลาํดบัท่ี   สถานท่ี  ตาํแหน่ง/เงินเดือน  ระยะเวลา 
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  

9. ความรู้ความสามารถพิเศษ ................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  

10. บุคคลอา้งอิง  (เช่น  อาจารยท่ี์ปรึกษา  ผูจ้ดัการ  หวัหนา้งาน  เป็นตน้) 
       ช่ือ....................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น............................................................ 

ท่ีอยู.่...............................................................................................โทรศพัท.์................................................... 

11.   มีคุณสมบติัครบถว้นและมีความรู้ท่ีตอ้งการสําหรับตาํแหน่งท่ีสมคัรสอบตามท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์กาํหนดไว ้  

ขอรับรองว่าขอ้ความท่ีขา้พเจา้แจง้ในใบสมคัรขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 
   (ลงช่ือ)…………………………………………..ผูส้มคัร 
              (…………………………..………………) 
      ยืน่ใบสมคัรวนัท่ี ………..เดือน………………….พ.ศ…………. 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
1. ไดต้รวจเอกสารของผูส้มคัรและไดรั้บหลกัฐานไวด้งัน้ี 

สาํเนาหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา  (Transcript)   
สาํเนาใบปริญญาบตัร   
สาํเนาทะเบียนบา้น   
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน   
ใบรับรองแพทย ์
หลกัฐานแสดงการผา่นการเกณฑท์หาร  
หลกัฐานอ่ืน ๆ ........................................................ 
……………………………………………………. 

             เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร  ........................................ 
          ............/............../............... 

2. ไดรั้บค่าธรรมเนียมสอบ  เป็นเงิน  ................  บาท  
ตามใบเสร็จเลขท่ี……………………..………… 
วนัท่ี...................................................................... 

 

เจา้หนา้ท่ีการเงิน    .................................... 

3. ไดต้รวจสอบคุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะ
ของผูส้มคัรแลว้ ปรากฏว่า 

สมคัรสอบได ้
               มีปัญหาเร่ือง………………….……… 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจคุณสมบติั  ...................................... 
             ............/............../............... 
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ข้อมูลเพิม่เติม 

คาํแนะนํา :   ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพิม่เติมให้ได้รายละเอยีดมากที่สุด  เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

1.  ท่านใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)	 อะไรบา้ง   (เช่น  Facebook / Instagram / Line)...................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
2.  วตัถุประสงคก์ารใชโ้ซเชียลเน็ตเวร์ิค (Social Network)	 ของท่านคืออะไร.................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
3.  ท่านใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)	 มากนอ้ยเพียงใด 
  นอ้ยกวา่  2 ชม./วนั   2-3  ชม./วนั    3-4  ชม./วนั     มากกว่า  5 ชม./วนั 

4.  ท่านใช ้ Facebook  ช่ืออะไร........................................................................................................................................................... 

5.  เวบ็ไซตท่ี์ท่านชอบ และเขา้ไปดูบ่อยท่ีสุด มีอะไรบา้ง.................................................................................................................... 
6.  ความรู้ทางภาษา  

ความรู้ทางภาษา การพูด การอ่าน การขยีน 
ดีมาก   ดี พอใช ้ ดีมาก ดี พอใช ้ ดีมาก ดี พอใช ้

 ภาษาองักฤษ 
 

7.  ท่านสมคัรงานท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ.  น้ีเป็นคร้ังแรก        ใช่     ไม่ใช่  เป็นคร้ังท่ี  ......................................................... 

8.  ท่านทราบข่าวการสมคัรงานคร้ังน้ีจากแหล่งใด.................................................................................................................................
9.  ท่านคิดวา่ศูนยค์อมพิวเตอร์  ควรประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรงานท่ีเวบ็ไซตห์รือแหล่งใดอีกบา้ง.................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
10.  ท่านมีญาติพี่นอ้ง / เพื่อน / คนรู้จกั  ท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. หรือไม่     มี      ไม่มี 

  ถา้มี  1.  ช่ือ-สกลุ......................................................................................ความสัมพนัธ์................................................................... 
                 2.  ช่ือ-สกลุ......................................................................................ความสมัพนัธ์................................................................... 
11.  ท่านสามารถทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุราชการ / นอกเวลาราชการ ไดห้รือไม่  
  ได ้      ไม่ได ้ ระบุเหตุผล........................................................................................................ 

12.  ท่านสามารถเดินทางไปฏิบติังานต่างวิทยาเขตไดห้รือไม่   
  ได ้      ไม่ได ้ ระบุเหตุผล...................................................................................................... 

13.  ท่านมีโครงการจะศึกษาต่อหรือไม่          มี     ไม่มี 
        ถา้มี  จะศึกษาต่อในสาขาใด.................................................................................เม่ือใด.................................................................... 
14.  สุขภาพของท่าน     แขง็แรง     มีโรคประจาํตวั  คือ.........................................................  ไม่ค่อยไดต้รวจสุขภาพ 
15.  งานอดิเรก / กิจกรรมพิเศษ................................................................................................................................................................. 
16.  ส่ิงท่ีท่านภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิต / ประสบความสาํเร็จมีอะไรบา้ง...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................. 
17. ขอ้ดีของตวัท่าน คือ.......................................................................................................................................................................... 
18.  ขอ้เสียของตวัท่าน  คือ..................................................................................................................................................................... 
19.  เหตุผลท่ีท่านคิดวา่ท่านเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีสมคัร..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
 

20. หากศูนยค์อมพวิเตอร์ ม.อ. มีความประสงคจ์ะจา้งเขา้ทาํงาน  สามารถเขา้ปฏิบติังานไดต้ั้งแต่วนัท่ี................................................ 

            ลายมือช่ือผูส้มคัร....................................................................  
                วนัท่ี..................................................................... 


