
 

 (ส ำเนำ) 
ประกำศศูนย์คอมพวิเตอร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ 

เร่ือง รับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนเงินรำยได้  ต ำแหน่งนักวชิำกำรอุดมศึกษำ 
……………….. 

ดว้ยศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   มีความประสงค์
จะรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเป็นพนกังานเงินรายได ้ ต าแหน่งนกัวชิาการอุดมศึกษา  จ านวน  1  อตัรา  โดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.  ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก 

ตั้งแต่วนัท่ี  1 – 31  พฤษภาคม  2561  รับสมคัร 
วนัท่ี  5  มิถุนายน  2561   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 หรือ

พกัราชการ หรือเคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

2.7  ไม่เป็นผูถู้กฟ้องร้องด าเนินคดีกรณีผดิสัญญากูย้มืเงินจากกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  หรือ
กองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต 

2.8  ถา้เป็นเพศชายตอ้งผา่นการเกณฑท์หารมาแลว้หรือไดรั้บการยกเวน้ 
2.9  มีคุณสมบติัเฉพาะตามรายละเอียดแนบทา้ย 

3.  เอกสำรและหลกัฐำนทีต้่องน ำมำย่ืนพร้อมใบสมัคร 
3.1  ใบสมคัรพร้อมรูปถ่ายหนา้ตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแวน่ตาด า  และพื้นหลงัไม่มีลวดลาย  

ขนาด  1  น้ิว  ถ่ายไวไ้ม่เกิน  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  หรือหนงัสือแสดงคุณวฒิุท่ีสถานศึกษาออกให ้ โดยระบุสาขาวชิาท่ี

ส าเร็จการศึกษา  และวนัท่ีท่ีไดรั้บอนุมติัปริญญาบตัร  หรือวนัท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา 
ภายในวนัที ่ 31  กรกฎำคม  2561  พร้อมรับรองส าเนา 
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3.5  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  พร้อมรับรองส าเนา 
3.6  ส าเนาทะเบียนบา้น  พร้อมรับรองส าเนา   
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.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ   

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

5.  เกณฑ์กำรตัดสินและกำรขึน้บัญชี 
การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูไ้ด้รับคดัเลือกตอ้งผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี  คือ  สอบขอ้เขียนและ

สอบปฏิบติั  และสอบสัมภาษณ์  ไดค้ะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ  70  ทั้งน้ี  ศูนยค์อมพิวเตอร์จะประกาศ
รายช่ือเรียงล าดับจากผูส้อบได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ   ในกรณีท่ีผูส้มคัรสอบได้คะแนนรวม
เท่ากนัจะใหผู้ท่ี้ไดรั้บหมายเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่ 

6.  สถำนทีรั่บสมัคร 
 ผูป้ระสงค์จะสมคัรสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ท่ี www.cc.psu.ac.th  หัวข้อ 
“ข่ำวประชำสัมพันธ์” 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  (โปรดแต่งกำยสุภำพ) 

6.2  ส่งใบสมคัรพร้อมหลกัฐานและค่าธรรมเนียมการสมคัรใหค้รบถว้นทางไปรษณีย ์  
โดยส่งลงทะเบียน  หรือ  EMS  ถึง  ศูนยค์อมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (สมคัรงาน)  
อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  90110  โดยจะถือวนัท่ีเอกสารถึงศูนยค์อมพิวเตอร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ภำยในวนัที ่ 31  พฤษภำคม  2561 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  เมษายน   พ.ศ.  2561   

          (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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รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศรับสมัคร 
............................................................. 

ต ำแหน่ง :  นักวชิำกำรอุดมศึกษำ  จ ำนวน  1  อตัรำ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร  :  
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  หรือ  อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้า  ไฟฟ้าก าลงั  อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยไีฟฟ้า  ทั้งน้ี ผูส้มคัรจะตอ้งส าเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาช่างไฟฟ้า  หรือ  สาขาช่างอิเล็กทรอนิคส์ 

2. สามารถปฏิบติังานนอกเวลาราชการได ้
3. หากมีความรู้ดา้นระบบเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาดใหญ่  (UPS)  จะไดรั้บการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ  : 
1. ดูแลหอ้ง Data Center เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารอง (UPS)  และระบบปรับอากาศ 
2. ดูแลระบบไฟฟ้าอาคารศูนยค์อมพิวเตอร์ 
3. ดูแลระบบกลอ้งวงจรปิด 
4. ดูแลระบบประชุมทางไกล 
5. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

วธีิกำรคัดเลือก  : 
1.  สอบขอ้เขียนและสอบปฏิบติั    คะแนนเตม็ 300 คะแนน   

1.1  สอบขอ้เขียนเชาวปั์ญญา 
1.2  สอบขอ้เขียนภาษาองักฤษ 

1.3  สอบขอ้เขียนความรู้พื้นฐานไฟฟ้า 

1.4  สอบปฏิบติัดา้นไฟฟ้า 

2.  สอบสัมภาษณ์     คะแนนเตม็   100   คะแนน 

อตัรำจ้ำง  :  อตัราค่าจา้งเดือนละ  15,000  บาท   

สวสัดิกำรพเิศษ  :   
-  สวสัดิการตรวจสุขภาพประจ าปี   
-  ประกนัอุบติัเหตุ 
-  สวสัดิการอ่ืนตามนโยบายของศูนยค์อมพิวเตอร์ 

ระยะเวลำกำรจ้ำง  :  ท  าสัญญาจา้งปีต่อปี หากผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี อาจไดรั้บการพิจารณาต่อสัญญาจา้ง 

กำรปฏิบัติงำน :  เร่ิมปฏิบติังานวนัท่ี  1  สิงหำคม  2561  ณ  ศูนยค์อมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 



 
 

               เลขประจ ำตัวสอบ………… 

 

ใบสมัครพนักงำนเงนิรำยได้ / ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ศูนย์คอมพวิเตอร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 

 
1.  ต ำแหน่งท่ีสมคัร ..............................................................................................................................................  

2. ช่ือ-สกุล(ภำษำไทย) ..........................................................................................................................................  
(ภำษำองักฤษ) Mr., Mrs., Miss ........................................................................................................................  

3. เกิดวนัท่ี…………..เดือน…………………………….……พ.ศ…………..…..อำย…ุ……………………ปี 
(อำยไุม่ต ่ำกวำ่ 18 ปี บริบูรณ์  นบัถึงวนัเปิดรับสมคัร)    จงัหวดัท่ีเกิด………………..………………..……
สัญชำติ………………….……….…เช้ือชำติ........................................ศำสนำ……..………….…............... 

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั หรือสถำนท่ีท่ีสำมำรถติดต่อไดส้ะดวกและรวดเร็ว บำ้นเลขท่ี………………….หมู่ท่ี………. 
ตรอก/ซอย………………………...ถนน………………………………ต ำบล/แขวง………….……………. 
อ ำเภอ/เขต…………………………จงัหวดั………………..…..….…รหสัไปรษณีย…์…………………..… 
โทรศพัท.์...............................................................................................E-mail................................................ 

5. สถำนภำพ โสด สมรส หมำ้ย  หยำ่ 

6. บิดำ/มำรดำ/สำมีหรือภรรยำ 
6.1 บิดำช่ือ…………………………………………….……………………… 
6.2  มำรดำช่ือ………………………………………………………………… 
6.3  สำมีหรือภรรยำช่ือ……………………………………………...……….. 

7.   ประวติักำรศึกษำ (จำกสูงสุดถึงต ่ำสุด) 
วฒิุ สำขำ สถำนศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ 

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

 

 
รูปถ่ำย 
1  น้ิว 
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8.  ประวติักำรท ำงำน (จำกล่ำสุดถึงแรกสุด) 

 ล ำดบัท่ี   สถำนท่ี  ต ำแหน่ง/เงินเดือน  ระยะเวลำ 
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  

9. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ ................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  

10. บุคคลอำ้งอิง  (เช่น  อำจำรยท่ี์ปรึกษำ  ผูจ้ดักำร  หวัหนำ้งำน  เป็นตน้) 
       ช่ือ....................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น............................................................ 

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

11.   มีคุณสมบติัครบถ้วนและมีควำมรู้ท่ีตอ้งกำรส ำหรับต ำแหน่งท่ีสมคัรสอบตำมท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์  
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ก ำหนดไว ้  

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

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 
1. ไดต้รวจเอกสำรของผูส้มคัรและไดรั้บหลกัฐำนไวด้งัน้ี 

ส ำเนำหลกัฐำนแสดงวฒิุกำรศึกษำ  (Transcript)   
ส ำเนำใบปริญญำบตัร   
ส ำเนำทะเบียนบำ้น   
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน   
ใบรับรองแพทย ์
หลกัฐำนแสดงกำรผำ่นกำรเกณฑท์หำร  
หลกัฐำนอ่ืน ๆ ........................................................ 
……………………………………………………. 

             เจำ้หนำ้ท่ีรับสมคัร  ........................................ 
          ............/............../............... 

2. ไดรั้บค่ำธรรมเนียมสอบ  เป็นเงิน  ................  บำท  
ตำมใบเสร็จเลขท่ี……………………..………… 
วนัท่ี...................................................................... 

 

เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน    .................................... 

3. ไดต้รวจสอบคุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพำะ
ของผูส้มคัรแลว้ ปรำกฏวำ่ 

สมคัรสอบได ้
               มีปัญหำเร่ือง………………….……… 
 

เจำ้หนำ้ท่ีตรวจคุณสมบติั  ...................................... 
             ............/............../............... 
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เอกสำรแนบท้ำยใบสมัคร              No. .……… 

1.  ท่ำนใชโ้ซเชียลเน็ตเวร์ิค (Social Network)  อะไรบำ้ง   (Facebook / Instagram / Line) 
............................................................................................................................................................................................................ 

2.  ท่ำนใช ้ Facebook  ช่ืออะไร........................................................................................................................................................... 
3.  วตัถุประสงคก์ำรใชโ้ซเชียลเน็ตเวร์ิค (Social Network) ของท่ำนคืออะไร..................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
4.  ท่ำนใชโ้ซเชียลเน็ตเวร์ิค (Social Network)  มำกนอ้ยเพียงใด 

  นอ้ยกวำ่  2 ชม./วนั   2-3  ชม./วนั    3-4  ชม./วนั     มำกกวำ่  5 ชม./วนั 
5.  ควำมรู้ทำงภำษำ  

ควำมรู้ กำรพูด กำรอ่ำน กำรขียน 
ดีมำก ดี พอใช ้ ดีมำก ดี พอใช ้ ดีมำก ดี พอใช ้

     ภำษำองักฤษ          
     ภำษำอ่ืนๆ................          
 

6.  ท่ำนสมคัรงำนท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. น้ีเป็นคร้ังแรก        ใช่     ไม่ใช่  เป็นคร้ังท่ี  ......................................................... 
7.  ท่ำนทรำบข่ำวกำรสมคัรงำนคร้ังน้ีจำกแหล่งใด................................................................................................................................. 
8.  ท่ำนมีญำติพ่ีนอ้ง /เพ่ือน /คนรู้จกัท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. หรือไม่     ไม่มี      มี 

ถำ้มี  8.1  ช่ือ-สกลุ......................................................................................ควำมสมัพนัธ์................................................................... 
               8.2  ช่ือ-สกลุ......................................................................................ควำมสมัพนัธ์................................................................... 
9.    ท่ำนมีภำระหน้ีกูย้มืเงิน กยศ./กรอ.  หรือไม่       ไม่มี   มี  สถำนะควำมเป็นหน้ี.................................................................. 
10.  ท่ำนมีภำระหน้ีกูย้มืเงิน /หน้ีสินอ่ืนๆ หรือไม่    ไม่มี   มี  โปรดระบุ.................................................................................. 
11.  ท่ำนสำมำรถท ำงำนล่วงเวลำในวนัหยดุรำชกำรหรือวนัท ำกำรไดห้รือไม่  

  ได ้      ไม่ได ้ ระบุเหตุผล........................................................................................................ 
12.  ท่ำนสำมำรถเดินทำงไปฏิบติังำนต่ำงวทิยำเขตไดห้รือไม่   

  ได ้      ไม่ได ้ ระบุเหตุผล...................................................................................................... 
13.  ท่ำนมีโครงกำรจะศึกษำต่อหรือไม่          ไม่ศึกษำต่อ    ศึกษำต่อ 
        ถำ้มี  ศึกษำต่อสำขำใด.................................................................................เม่ือใด.......................................................................... 
14.  สุขภำพของท่ำน     แขง็แรง     มีโรคประจ ำตวั  คือ.........................................................  ไม่ค่อยไดต้รวจสุขภำพ 
15.  งำนอดิเรก / กิจกรรมพิเศษ............................................................................................................................................................ 
16.  ส่ิงท่ีท่ำนภูมิใจมำกท่ีสุดในชีวติ / ประสบควำมส ำเร็จมีอะไรบำ้ง
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
17.  เหตผุลท่ีท่ำนคิดวำ่ท่ำนเหมำะสมกบัต ำแหน่งท่ีสมคัร 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
18. หำกศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. มีควำมประสงคจ์ะจำ้งท ำงำน  ท่ำนสำมำรถเขำ้ท ำงำนไดต้ั้งแต่วนัท่ี................................................... 
 
 

            ลำยมือช่ือผูส้มคัร..........................................................  
                วนัท่ี........................................................... 
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