(สำเนำ)
ประกำศ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
………………………………….
ด้วยสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรำ ตำแหน่งเลขที่ 1249 อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 17,290.-บำท
สังกัดฝ่ำยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปี
1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำม รัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
1.3 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
1.4 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.5 ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง จำกหน่วยงำนหรืออยู่ระหว่ำงถูกพักงำนหรือพักรำชกำร หรือ
เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่กระทำโดยประมำทหรือ
ควำมผิดลหุโทษ
2. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้สมัคร
เป็นผู้มีวุฒิปริญญำตรีทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่สภำมหำวิทยำลัย
รับรอง
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
- กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) /พัฒนำระบบ Software
- กำรเขียนโปรแกรม (Programming)
3. รำยละเอียดกำหนดกำรคัดเลือก
3.1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มิถุนำยน 2559
3.2 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 8 มิถุนำยน 2559
3.3 วันสอบคัดเลือก วันที่ 13 มิถนุ ำยน 2559
วัน/เวลำ
13 มิถุนำยน 2559
เวลำ 09.00 - 12.00 น.
เวลำ 13.00 - 16.00 น.

หลักสูตรกำรสอบ
สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
- วิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ
- กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้วย SQL Command
- ระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำย
สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)
กำรพัฒนำระบบงำนและกำรเขียนโปรแกรมด้วย
ภำษำ PHP และกำรใช้ฐำนข้อมูล MySQL

สถำนที่
อำคำรส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำร
(อำคำร 22)
ห้องคอมพิวเตอร์1 ชั้น3
อำคำรส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำร
(อำคำร 22)

*อนุ ญ ำตให้ น ำหนั ง สื อ เข้ ำ ห้ อ งสอบได้ จ ำนวน 1 เล่ ม
(เฉพำะสอบปฏิบัติ)

เวลำ 16.30 -17.30 น.

สอบสัมภำษณ์ (50 คะแนน)

อำคำรส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำร
(อำคำร 22)

/4 กำรรับสมัคร......

4. กำรรับสมัคร
4.1 สมัครทำงอินเตอร์เน็ต ทีเ่ ว็บไซต์รับสมัครงำน https://resume.psu.ac.th/index.aspx
4.2 สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงำนเลขำนุกำร สำนักวิทยบริกำร
4.3 สมัครทำงไปรษณีย์ สำนักงำนเลขำนุกำร สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 โทร 073-331300 จะถือวันประทับตรำไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร
5. วิธีกำรคัดเลือก
5.1 พิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ และหนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร
5.2 ประเมินตำมแบบประเมินที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยกำหนดโดยวิธีกำรสอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์
6. เกณฑ์กำรตัดสิน ผู้เข้ำสอบคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์กำรสอบไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
7. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
7.1 เป็นผู้ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมมือ และประสำนงำนกับบรรณำรักษ์ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
และโครงสร้ำงพื้นทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศของฝ่ำยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำร
สำรสนเทศและกำรบริกำรสำรสนเทศ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป ดังนี้
- พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
- พัฒนำกำรให้บริกำรในระบบออนไลน์ (Online services) ระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรและบริกำร
สำรสนเทศ
7.2 เป็นผู้รับผิดชอบกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของฝ่ำย ฯ
รวมทั้งคัดเลือก ออกแบบ ทดสอบ ใช้งำน ตรวจสอบ บำรุงรักษำฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครือข่ำย ดังนี้
- บริหำรจัดกำรระบบเครื่องแม่ข่ำย/เครือข่ำยคอมพิวเตอร์
- กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) โดยเฉพำะ In–house
Database
- เสำะแสวงหำ และทดสอบซอฟต์แวร์ประเภท Open sources เพือ่ นำมำใช้ในกำรพัฒนำดำเนินงำน
ห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
- ตรวจสอบ บำรุงรักษำฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
7.3 เป็นผู้ให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) แก่บุคลำกรของฝ่ำยหอสมุด ฯ เพื่อพัฒนำ
บุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรใช้ประโยชน์ ICT เพื่อกำรดำเนินงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
- จัดอบรมและสำธิตบุคลำกรของฝ่ำย ฯ ให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ๆ
- ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือแก่บุคลำกรของฝ่ำย ฯ เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ
- จัดทำคู่มือกำรใช้งำนต่ำง ๆ ในระบบออนไลน์เพื่อให้บุคลำกรและผู้ใช้บริกำรสำมำรถศึกษำด้วยตนเอง
7.4 งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
8. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
8.1 ใบสมัครจำนวน 1 ชุด
8.2 รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
8.3 สำเนำใบประมวลผลกำรศึกษำ (Transcript)
8. 4 ส ำเ นำ ใบป ริ ญ ญ ำบั ต ร ห รื อ ส ำ เ นำ เ อกสำ ร รั บ รองวุ ฒิ ที่ ส ภ ำ ม หำ วิ ท ย ำลั ย ไ ด้ อนุ มั ติ แ ล้ ว
ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร
8.5 สำเนำทะเบียนบ้ำน
8.6 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
8.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
8.8 เพศชำย ให้แนบหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหำรกองหนุน) หรือใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจ
เลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำรไปด้วย
8.9 เอกสำรอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, สำเนำใบสำคัญกำรสมรส
/8.10 หนังสือแนะนำ......

8.10 หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร (ถ้ำมี) จำนวน 1 ชุด
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องลงลำยมือชื่อรับรอง “สำเนำถูกต้อง” ในสำเนำเอกสำรทุกฉบับ
หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผูส้ มัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่กำหนดไว้ในประกำศแล้ว ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั้น
ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือก รวมทั้งจะไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องค่ำเสียหำยใด
9. มหำวิทยำลัยจะบรรจุผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกลำดับที่ 1 เข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยตำมคุณสมบัติ
ที่ท่ำนใช้สมัคร
10. ค่ำธรรมเนียมสมัคร ผู้สมัครจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมคนละ 100. - บำท
กรณีสมัครทำงอินเตอร์เน็ต จะต้องโอนเงินค่ำสมัครสอบเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด ชื่อบัญชี สำนักวิทย
บริ ก ำร มหำวิ ท ยำลั ย สงขลำนคริ น ทร์ วิ ท ยำเขตปั ต ตำนี สำขำย่ อ ย ม.สงขลำนคริ น ทร์ (ปั ต ตำนี ) เลขที่ บั ญ ชี
704-2-24316-1 ประเภทออมทรั พ ย์ และแจ้ ง กำรช ำระเงิ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรสมั ค รสอบทำงเว็ บ ไซต์
https://resume.psu.ac.th
ประกำศ ณ วันที่
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(ลงชื่อ) ยุพดี ชัยสุขสันต์
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร ปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

สำเนำถูกต้อง
จอมใจ เพชรกล้า
(นำงสำวจอมใจ เพชรกล้ำ)
นักวิชำกำรอุดมศึกษำ

จอมใจ ร่ำง/พิมพ์/ทำน

แบบ พ.1/42

เลขที่……….……….

ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

ตําแหนง…………………………………..…………………
คณะ/หนวยงานที่สมัคร …………………………………………………………………
เงินเดือนที่ตองการ ……………………. บาท

ลักษณะงาน

Full Time

Part Time

1. ขอมูลทั่วไป
เลขที่บัตรประชาชน ……………………………………………..
ชื่อ ……………………………….……………นามสกุล ………………………………………….
เพศ
ชาย
หญิง วัน/เดือน/ปเกิด ……………………………….. อายุ ………… ป
เชื้อชาติ…………………………. สัญชาติ …………………………..

2. สถานที่ติดตอไดสะดวก
บานเลขที่ …………… หมูที่ …… หมูบาน……….………….ตรอก/ซอย……………..ถนน……..………………….
ตําบล/แขวง……………………… อําเภอ ……..………………………..จังหวัด ……………….……………………
รหัสไปรษณีย ………..………….. โทรศัพท ……………………………E-mail …………………………………….

3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………
เกรดเฉลี่ย …………………….

ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………
เกรดเฉลี่ย …………………….

ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………
เกรดเฉลี่ย …………………….

อื่น ๆ

วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………
เกรดเฉลี่ย …………………….

-2-

4. ประวัติการทํางาน เรียงตามลําดับครั้งสุดทายไปหาครั้งแรก
• สถานที่ทํางานครั้งสุดทาย ………………………………………….……………………………………………..
ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท
สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………
• สถานที่ทํางาน
ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท
สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………
• สถานที่ทํางาน
ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท
สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………
5. ภาษา
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอื่น ๆ ระบุ

พูด
ดีมาก

อาน
ดีมาก

เขียน
ดีมาก

ดี

ดี

ดี

พอใช
ดีมาก

พอใช
ดีมาก

พอใช
ดีมาก

ดี

ดี

ดี

พอใช

พอใช

พอใช

6. ความรูทางคอมพิวเตอร ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

7. ผลงานทางวิชาการ ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

8. ประสบการณพิเศษอื่น ๆ ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………….…………………………ผูสมัคร
(……………………………………….)
………/………………./……….
หมายเหตุ กรอกขอมูลใหไดรายละเอียดมากที่สุด เพื่อประโยชนของทานเอง และสามารถแนบประวัติและเอกสารอื่น ๆ
เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัวทานเพิ่มเติมพรอมกับใบสมัครได

