
 (สําเนา) 
 

ประกาศศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เร่ือง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานเงนิรายได  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 

……………….. 

ดวยศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ   มีความประสงค
จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานเงินรายได  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  จํานวน  3  อัตรา   
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตําแหนง 
1.1  นักวิชาการคอมพิวเตอร  (ผลิตส่ือ , วิทยากร) จํานวน  1  อัตรา 
1.2  นักวิชาการคอมพิวเตอร  (ดูแลเครือขาย)    จํานวน  2  อัตรา 

2. กําหนดการสอบคัดเลือก 
วันท่ี  30  พฤษภาคม – 30  มิถุนายน  2554  รับสมัคร 
วันท่ี  5  กรกฎาคม  2554  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบและกําหนดการสอบ 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 
3.1  มีอายุไมตํ่ากวา 18 ป 
3.2 เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
3.3 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
3.4 ไมเปนผูมีหนีสิ้นลนพนตัว 
3.5 ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
3.6 ไมเปนผูท่ีเคยถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงจากหนวยงาน หรืออยูระหวางถูกพักงาน หรือ

พักราชการ หรือเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

3.7 ถาเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลวหรือไดรับการยกเวน 
3.8 มีคุณสมบัติเฉพาะตามรายละเอียดแนบทาย 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 
4.1  ใบสมัครพรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา   ขนาด   1  นิ้ว                 

ถายมาแลวไมเกิน  1  ป  จํานวน  2  รูป 
4.2 สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (Transcript)  พรอมรับรองสําเนา   
4.3  สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (Transcript)  ระดับอนุปริญญา  พรอมรับรองสําเนา  

(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร  2  ป) 
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4.4 สําเนาใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาท่ี
สําเร็จการศึกษา  และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร  หรือวันท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา       
พรอมรับรองสําเนา 

4.5 สําเนาทะเบียนบาน  พรอมรับรองสําเนา   
4.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมรับรองสําเนา 
4.7 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคท่ีมีลักษณะตองหาม

เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 1 ฉบับ 
4.8 สําเนาหลักฐานแสดงการผานการเกณฑทหาร (เฉพาะเพศชาย) 
4.9 หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ใบเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล  หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร  หนังสือรับรอง

การผานงาน (ถามี)  เปนตน 

5. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  ผูสมัครจะตองชําระคาสมัครสอบ  คนละ  200  บาท  

6. เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชี 

การตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับคัดเลือกจะตองไดคะแนนแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ  50  
และคะแนนทุกภาครวมกันไมตํ่าวารอยละ  60  ท้ังนี้  ศูนยคอมพิวเตอรจะประกาศรายช่ือเรียงลําดับ
จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดตามลําดับ  ในกรณีท่ีผูสมัครสอบไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูท่ี
ไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

7. สถานท่ีรับสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.cc.psu.ac.th หัวขอ 
“ขาว-ประชาสัมพันธ” หรือติดตอขอรับใบสมัครไดท่ีสํานักงานเลขานุการ  ศูนยคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  หรือสอบถามไดท่ีโทรศัพทหมายเลข   
0-7428-2107  แลวยื่นใบสมัครไดดังนี้ 
 7 .1   ยื่นใบสมัครดวยตนเอง   ในวันและเวลาราชการ   ท่ี สํานักงานเลขานุการ                      
ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  (โปรดแตงกายสุภาพ) 
 7.2  สงใบสมัครพรอมหลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัครใหครบถวนทางไปรษณีย   
และโปรดระบุตําแหนงท่ีสมัครภายในวงเล็บมาดวย  เชน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  (ระบุ....xxx....)  
โดยสงลงทะเบียน  หรือ  EMS  ถึง  ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สมัครงาน)  
อํ า เภอหาดใหญ   จั งหวัดสงขลา   90110   โดยจะถือวัน ท่ี เอกสาร ถึง ศูนยคอมพิว เตอร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ภายในวันท่ี  30  มิถุนายน  2554 

ประกาศ ณ วันท่ี       27      พฤษภาคม  2554 

     (ลงช่ือ)        ศักดิ์ชัย  ปรีชาวีรกุล 
           สําเนาถูกตอง                                      (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศักดิ์ชัย  ปรีชาวีรกุล) 

      สุรียรัตน  อําพันสุข                                          ผูอํานวยการศูนยคอมพวิเตอร 
(นางสาวสุรียรัตน  อําพันสุข) 
     นักวิชาการอุดมศึกษา                         
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัคร 
............................................................. 

ตําแหนง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร  (ผลิตส่ือ , วิทยากร)  จํานวน  1  อัตรา  มีรายละเอียดดังนี ้

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร  :  
1.  สําเร็จการศึกษาไม ตํ่ากวาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร   สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร   สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร  หรือปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการ  หรือสาขาอ่ืนท่ี
เกี่ยวของซ่ึงศึกษารายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

2.  มีความรูและสามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  Microsoft Office เชน Word,  Excel,  
PowerPoint  ไดเปนอยางดี 

3.  เปนผูมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี  มีความรับผิดชอบ  มีน้ําใจบริการ 
4.  สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได 
หมายเหตุ  หากมีประสบการณในดานการพัฒนาโปรแกรม หรือการติดต้ัง/ดูแล Server            

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  : 
1.  ผลิตส่ือการสอนดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร 
2.  เปนวิทยากรสอนคอมพิวเตอร และหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเปนวิทยากร  เชน         

เขียนเอกสารประกอบการอบรม เปนตน 
3.  พัฒนาโปรแกรมใชงานในกลุมงานบริการวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร 
4.  งานอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

วิธีการคัดเลือก  : 
1.  สอบความรูท่ัวไป    คะแนนเต็ม 50 คะแนน   

- เชาวปญญา     
- ภาษาอังกฤษ       

2.  สอบวัดความรูทางดานคอมพิวเตอร  คะแนนเต็ม         100  คะแนน 
 - สอบทําขอสอบ / ส่ือการสอนดวย Flash Action Script 
 - สอบขอเขียนหลักอัลกอริทึมในการพัฒนาโปรแกรม 
 - สอบขอสอบออนไลนชุด Microsoft Office 2003 

3.  สอบสัมภาษณและสอบสอน   คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
 - สอบสัมภาษณ 
 - สอบสอนโปรแกรมสําเร็จรูปชุด Office 2010  จํานวน  1  หัวขอ  ภายในเวลา  20  นาที 

อัตราจาง  :  อัตราคาจางเดือนละ  10,320  บาท   
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สวัสดิการพิเศษ  :   
-  เงินสมนาคุณรายเดือน (หลังผานการประเมินทดลองปฏิบัติงาน) 
-  เงินคาตอบแทนกรณีปริมาณงานสอนสูงกวา Load Unit ท่ีศูนยคอมพิวเตอรกําหนดตอเดือน 
-  โบนัสพิเศษตามผลงานและหลักเกณฑของศูนยคอมพิวเตอร 
-  สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป   
-  ประกันอุบัติเหตุ 
-  สัมมนาประจําปนอกสถานท่ีอยางนอยปละ  1  คร้ัง 

ระยะเวลาการจาง  :  ทําสัญญาจางปตอป หากผลการปฏิบัติงานอยูในระดับด ีอาจไดรับการพิจารณาตอสัญญาจาง 
การปฏิบัติงาน :  เร่ิมปฏิบัติงานวันท่ี 1 สิงหาคม  2554  ณ  ศูนยคอมพวิเตอร  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัคร 
............................................................. 

ตําแหนง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร (ดูแลเครือขาย) จํานวน  2  อัตรา มีรายละเอียดดังนี ้

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร  :  
1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

สาขาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร  สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                    
สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร  สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ  สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

2.  ความรูระบบเครือขาย 
2.1  การเช่ือมตออุปกรณเครือขาย และ การส่ือสารขอมูล  
2.2  เครือขายทีซีพี/ไอพ ีและโปรโตคอลเลือกเสนทาง  
2.3  การออกแบบระบบเครือขาย 
2.4  การเขียนแบบแผนผังเครือขาย 

3.  ความรูระบบปฏิบัติการลินุกซ 
3.1  ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 
3.2  การดูแลเซิรฟเวอรบริการหมายเลขไอพี (DHCP Server) 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  : 
1.  ดูแลการเช่ือมตอเครือขายหนวยงานไปยังแบ็กโบน และดูแลระบบเครือขายภายใน 

1.1  ออกแบบ/จัดซ้ือ/ติดต้ัง/ปรับปรุงอุปกรณเครือขายตาง ๆ ท่ีเช่ือมตอภายในและ
เช่ือมตอกับแบ็กโบน 
1.2  ออกแบบ/จัดซ้ือ/ติดต้ัง/ปรับปรุงหองเครือขายหนวยงาน 

2.  งานออกแบบ ตรวจรับ ควบคุมงานจางระบบเครือขายอาคารใหม  
3.  งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

วิธีการคัดเลือก  : 
1.  สอบความรูท่ัวไป   คะแนนเต็ม 50 คะแนน   

- เชาวปญญา  
- ภาษาอังกฤษ    

2.  สอบความรูทางดานคอมพิวเตอร คะแนนเต็ม         50   คะแนน 
- ความรูระบบเครือขาย  
- ความรูระบบปฏิบัติการลินุกซ 

3.  สอบสัมภาษณ     คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

อัตราจาง  :  อัตราคาจางเดือนละ  10,320  บาท   
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สวัสดิการพิเศษ  :   
-  เงินสมนาคุณรายเดือน  
-  เงินสมนาคุณตามความสามารถ 
-  โบนัสพิเศษตามผลงานและหลักเกณฑของศูนยคอมพวิเตอร 
-  สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป   
-  ประกันอุบัติเหตุ 
-  สัมมนาประจําปนอกสถานท่ีอยางนอยปละ  1  คร้ัง 

ระยะเวลาการจาง  :  ทําสัญญาจางปตอป หากผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี อาจไดรับการพิจารณาตอสัญญาจาง 

การปฏิบัติงาน :  เร่ิมปฏิบัติงานวนัท่ี 1  สิงหาคม  2554  ณ  ศูนยคอมพวิเตอร  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
 


