(สำเนำ)
ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนเงินรำยได้ ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
--------------------------------------------ด้วยคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีควำมประสงค์
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนเงินรำยได้ ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรำ
เพื่อปฏิบัตงิ ำนด้ำนระบบเครือข่ำย สังกัดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ)
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรำ วุฒิปริญญำตรี รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบท้ำย
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบรู ณ์
2) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
หรือเป็นโรคที่คณะกรรมกำรพนักงำนเงินรำยได้กำหนด
3. เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสัง่ ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม
ระเบียบฉบับนี้ หรือกฎหมำยอื่น
4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6. เป็นบุคคลล้มละลำย
7. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงทีส่ ุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับควำมผิด
ที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระทำผิดวินัยตำมระเบียบ
หรือกฎหมำยอื่น
10. เป็นผู้กระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐ

./2.2 มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร…….

-22.2 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี กรณีผิดสัญญำกู้ยมื เงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมจำกกองทุน
ให้ยืมเพือ่ กำรศึกษำผู้สมัครต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่ำครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลัง
ตรวจสอบว่ำคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครจะถือว่ำขำดคุณสมบัติทันที
2.3 ไม่เป็นผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับยำเสพติด
3. อัตรำเงินเดือน
3.1 วุฒิปริญญำตรี อัตรำเงินเดือน 12,000 บำท
3.2 ค่ำตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงำนสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เดือนละ 2,500 บำท
4. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
4.1 โอกำสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้ำเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ หรือ โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำและฝ่ำยมัธยมศึกษำ)
4.2 สิทธิในกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่น ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ
5. ระยะเวลำกำรรับสมัคร
5.1 ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎำคม 2565 – 31 สิงหำคม 2565
5.2 ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิส์ อบ วัน เวลำ และสถำนทีส่ อบ วันที่ 9 กันยำยน 2565
6. วิธีกำรสมัคร
6.1 สมัครทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนระบบสมัครงำนออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th
และปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรสมัครงำนที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัคร สำมำรถติดต่อสอบถำม
ได้ที่ หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โทรศัพท์ 073-331-301
โทรสำร 073-348-322 หรือ website http://eduit.pn.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)
6.2 ผู้สมัครจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร จำนวน 50 บำท
เข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด สำขำสงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) เลขทีบ่ ัญชี 704-300365-3
ชื่อบัญชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี และปฏิบัตติ ำมขั้นตอน และคำแนะนำ
ที่กำหนด ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้เมื่อได้ประกำศรำยชือ่ ผู้สมัครเป็นสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกแล้ว
และส่งหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th
ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2565 หำกไม่ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสมัครที่กำหนด และไม่ได้แจ้งกำรชำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ภำยในวันที่ระบุ จะถือว่ำท่ำนไม่มีสทิ ธิ์สอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์
เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำที่กำหนด
7. ขั้นตอนกำรคัดเลือก
7.1 เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกจะพิจำรณำจำกใบสมัคร ประวัติ
กำรศึกษำ ประวัตสิ ่วนตัว ประวัติกำรทำงำน หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัครและเอกสำรอื่นๆ ทีผ่ ู้สมัครยื่นประกอบ
เป็นหลักฐำนกำรสมัคร จำกนั้นจะประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก พร้อมหลักเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือก
วัน เวลำ สถำนที่และรำยละเอียดอื่นๆในกำรคัดเลือกให้ผสู้ มัครทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th
หรือ website http://eduit.pn.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)
7.2 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภำษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ต้องผ่ำนเกณฑ์แต่ละวิธีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
/8. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร..….

-38. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร
8.1 รูปถำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมหน้ำซึ่งถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จำนวน 1 รูป
8.2 สำเนำใบปริญญำ หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
8.3 สำเนำใบประมวลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
8.4 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนำทะเบียนบำนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
8.6 หลักฐำนกำรชำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำรำยละเอียดข้อมูล
บัญชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงชำระ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
8.7 เพศชำย ให้แนบสำเนำหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหำรกองหนุน) หรือ
ใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
8.8 สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลหรือสำเนำทะเบียนสมรส (ถำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
8.9 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน (ใชฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
โดยผู้สมัครจะต้องลงลำยมือชื่อเป็นผู้รับรอง “สำเนำถูกต้อง”ในเอกสำรทุกฉบับ หำกปรำกฏ
ภำยหลังว่ำผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่กำหนดไว้ในประกำศ ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั้นขำดคุณสมบัติใน
กำรสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรบรรจุในตำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ
ทั้งสิ้น
ประกำศ ณ วันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ) เรชา ชูสุวรรณ
(ดร.เรชา ชูสุวรรณ)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
สาเนาถูกต้อง
(นางสาวธรรญชนก จักรกาญจน์)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารทั่วไป

ธรรญชนก
ปาริฉัตร

ร่าง/พิมพ์
ทาน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนเงินรำยได้ ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
สังกัดหน่วยงำน
จำนวน
วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
1
- วุฒิปริญญาตรี
(ฝ่ำยมัธยมศึกษำ)
สาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพำะ
1. มีความสามารถติดตั้งซอฟแวร์
และโปรแกรมต่างๆ

2. มีความรู้เกี่ยวกับ PHP,
MySQL,Cyber Security
และ Network Security
3. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
Network Switch
ระดับ Layer 2/3
4. มีความสามารถหรือประสบการณ์
เกี่ยวกับ Wireless Network
/
VMWare
5. มีความสามารถ Install
/ Configure Linux Server ได้
6. มีความสามารถ Install
/
Configure Service
HTTP,FTP,Proxy,SAMBA
บ
Linux Server ได้
7. มีความสามารถในการประกอบ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้
8. ต้องมีประสบการณ์ทางาน
ในด้านระบบเครือข่ายไม่น้อยกว่า 3 ปี

ภำระงำนที่จะต้องปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดูแลระบบNetwork
ดูแลและพัฒนำระบบเซิรฟ์ เวอร์
ดูแลและพัฒนำระบบกำรจัดกำรเซิรฟ์ เวอร์อัจฉริยะ
ติดต่อประสำนงำนศูนย์คอมพิวเตอร์
รับผิดชอบงำนบริกำรซ่อมบำรุงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ดูและพัฒนำระบบสำหรับกำรจัดกำรห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ดูแลระบบ PSU Passport และ PSU-Email คณำจำรย์ บุคลำกร และนักเรียน
รับผิดชอบกำรกำหนดคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์เครือข่ำย และอุปกรณ์
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
9. ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เครือข่ำย และอุปกรณ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
10. ดูแลรับผิดชอบและสำรวจครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
11. ภำระงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย

