
  
 
 
 

ประกาศสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

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

ด้วยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่        
มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จำนวน  5  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ตำแหน่ง 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร)  จำนวน  5  อัตรา 

2.  กำหนดการสอบคัดเลือก 
ตั้งแตบ่ัดนี ้– 30  ธันวาคม  2564  รับสมัคร 
วันที่  7  มกราคม  2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ 

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี 
3.2  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
3.3  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
3.4  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
3.5  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3.6  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงจากหน่วยงาน หรืออยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือ             

พักราชการ หรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

3.7  ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  หรือ
กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 

3.8  ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น 
3.9  มีคุณสมบัติเฉพาะตามรายละเอียดแนบท้าย 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบไฟล์ผ่านเว็บไซต์สมัครงาน 
      ผู้สมัครต้องแนบเอกสารและหลักฐานที่ระบบสมัครงานออนไลน์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 https://resume.psu.ac.th  ให้ครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ 

4.1 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th 
4.2 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน  6  เดือน 
4.3 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (Transcript)  ระดับปริญญาตรี 
4.4 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (Transcript)  ระดับอนุปริญญา (ปวส.)  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  2  ปี ต่อเนื่อง 

https://resume.psu.ac.th/index.aspx
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4.5 สำเนาใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  

และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  หรือวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 
4.6 กรอกข้อมูลเพิ่มเติมแนบใบสมัคร สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ” โดยดาวน์โหลดไฟล์ที่  

https://diis.psu.ac.th/docx/ข้อมูลเพิ่มเติมแนบใบสมัคร.docx  แล้วกรอกข้อมูลส่งไฟล์แนบมาท่ี  
Email : hr-diis@psu.ac.th 

4.7 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งไฟล์แนบมาที่ Email : hr-diis@psu.ac.th 
4.8 สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) 
4.9 หลักฐานอื่นๆ เช่น  หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร หนังสือรับรองการผ่านงาน เป็นต้น 

5.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว  มีดังนี้  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
สำเนาทะเบียนบ้าน  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ  และหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
6.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ   

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ  200  บาท  โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบ  เข้าบัญชี  สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 2  เลขที่บัญชี  565-2-45084-7  ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และผู้สมัครต้องแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำที่กำหนด  และ
ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่ Email : hr-diis@psu.ac.th พร้อมเก็บหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
ไว้  ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมทางเว็บไซต์ที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบ  และค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  การสมคัรสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์  เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบ
ทุกขั้นตอนภายในวันเวลาที่กำหนด 
7.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี 

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละภาค  คือ  สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ  
และสอบสัมภาษณ์  ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  ทั้งนี้  สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะจะประกาศ
รายชื่อเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่
ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
8.  การรับสมัคร 

ผู ้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ระบบสมัครงานออนไลน์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th  จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตลอด 24  ชั่วโมง  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนด  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ทีโ่ทรศัพทห์มายเลข  0-7428-2107  ในวันและเวลาราชการ  
หมายเหตุ  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง  ว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน ่งตรงตามประกาศร ับสม ัครงาน  หากภายหล ังสำน ักนว ัตกรรมด ิจ ิท ัลและระบบอ ัจฉร ิยะ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครงาน  จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  8  ธันวาคม  2564 

                                                                      
                                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ)์ 

                      ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  

https://diis.psu.ac.th/docx/ข้อมูลเพิ่มเติมแนบใบสมัคร.docx
mailto:hr-diis@psu.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร 
............................................................. 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร) จำนวน 5 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  :  
1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2564  ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ หรือทางอ่ืนที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มา         
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต     

2. มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Object Oriented  

3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Studio ได ้
4. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# หรือ ภาษา JAVA ได้ 
5. มีความรู้ภาษา SQL ในการจัดการฐานข้อมูล กรณีที่มีประสบการณ์การใช้งาน ORACLE DB จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย .Net Framework, ASP.NET, Bootstrap จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
8. รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  และพร้อมที่จะนำมาพัฒนางานในหน้าที่ 
9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  : 
1.  พัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2.  พัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3.  ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนำมาใช้ในการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
4.  ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
วิธีการคัดเลือก  :  (กรณีใช้สถานที่สอบ ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ ม.อ. ผู้เข้าสอบต้องมีเอกสารผลตรวจ  
หรือเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน COVID-19 ตามมาตราการเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา) 
1. สอบข้อเขียน และปฏิบัติ           คะแนนเต็ม 300 คะแนน   

1.1. เชาว์ปัญญา 
1.2. ภาษาอังกฤษ 
1.3. การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา C# หรือ ภาษา JAVA 
1.4. การจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL 

2. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
อัตราจ้าง  :   อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาท  ทั้งนี้  หากผ่านการทดลองปฏิบัติงาน  6  เดือน  
และผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก  อาจจะได้รับการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้น  แต่ไม่เกิน
อัตราค่าจ้างเดือนละ  18,750  บาท 

สวัสดิการ  :  ตรวจสุขภาพประจำปี  ประกันอุบัติเหตุ  และสวัสดิการอื่นตามนโยบายของสำนักนวัตกรรมดิจิทัล
และระบบอัจฉริยะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ระยะเวลาการจ้าง  :  สิ้นสุดเดือนกนัยายน  2566 

การปฏิบัติงาน :  เริ่มปฏิบัติงานวันที่  1  กุมภาพันธ์  2565  ณ  สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


