
  

 

 

ประกาศสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเหมาเปนลูกจางโครงการ  ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 

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

ดวยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ        

มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเหมาเปนลูกจางโครงการ  ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 

จำนวน  1  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  ตำแหนง 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร (พัฒนา Software โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ PSU APP)  จำนวน  1  อัตรา 

2.  กำหนดการสอบคัดเลือก 

ตั้งแตบัดนี้ – 9  มกราคม  2566    รับสมัคร 

วันท่ี  11  มกราคม  2566  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ 

3.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

3.1  มีอายุไมต่ำกวา  18  ป 

3.2  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

3.3  ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง กรรมการหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

3.4  ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

3.5  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

3.6  ไมเปนผูท่ีเคยถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงจากหนวยงาน หรืออยูระหวางถูกพักงาน หรือ             

พักราชการ หรือเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ

ความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

3.7  ไมเปนผูถูกฟองรองดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  หรือ

กองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต 

3.8  ถาเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลวหรือไดรับการยกเวน 

3.9  มีคุณสมบัติเฉพาะตามรายละเอียดแนบทาย 

4.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองแนบไฟลผานเว็บไซตสมัครงาน 

      ผูสมัครตองแนบเอกสารและหลักฐานท่ีระบบสมัครงานออนไลน  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร   

 https://resume.psu.ac.th  ใหครบถวนภายในวันและเวลาท่ีกำหนด  มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิ์สอบ 

4.1 กรอกขอมูลใหครบถวนในระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร https://resume.psu.ac.th 

4.2 รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  และไมสวมแวนตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว  รูปถายมาแลวไมเกิน  6  เดือน 

4.3 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (Transcript)  ระดับปริญญาตรี 

4.4 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (Transcript)  ระดับอนุปริญญา  (ปวส.)  กรณีเปนผูสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  2  ป  ตอเนื่อง 

https://resume.psu.ac.th/index.aspx
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4.5 สำเนาใบปริญญาบัตร   หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา  

และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร  หรือวันท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา 

4.6 สำเนาหลักฐานการชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ สงไฟลท่ีแนบมาท่ี  Email : hr-diis@psu.ac.th 

4.7 สำเนาหลักฐานแสดงการผานการเกณฑทหาร (เฉพาะเพศชาย) 

4.8 หลักฐานอ่ืนๆ เชน  หนังสือแนะนำตัวของผูสมัคร หนังสือรับรองการผานงาน เปนตน 

5.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนเม่ือผานการคัดเลือกแลว  มีดังนี้  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

สำเนาทะเบียนบาน  ใบรับรองแพทยฉบับจริง  ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 1 ฉบับ  และหลักฐานอ่ืนๆ  (ถามี) 

6.  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ   

ผูสมัครจะตองชำระคาธรรมเนียมสมัครสอบคนละ  200  บาท  โดยโอนเงินคาธรรมเนียม          

การสมัครสอบ  เขาบัญชี  สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 2  เลขที่บัญชี  565-2-45084-7  

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และผูสมัครตองแจงการชำระ

คาธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต https://resume.psu.ac.th  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนและคำแนะนำท่ี

กำหนด  และสงหลักฐานการชำระคาธรรมเนียมมาที่ Email : hr-diis@psu.ac.th พรอมเก็บหลักฐานการ

ชำระคาธรรมเนียมไว  ทั้งนี้ หากผูสมัครไมแจงการชำระคาธรรมเนียมทางเว็บไซตที่กำหนด จะไมมีสิทธิ์สอบ  

และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น  การสมัครสอบจะถือวามีผลสมบูรณ           

เม่ือผูสมัครไดดำเนินการครบทุกข้ันตอนภายในวันเวลาท่ีกำหนด 

7.  เกณฑการตัดสินและการข้ึนบัญชี 

การตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีการคัดเลือก  ไดคะแนนไมต่ำกวา

รอยละ  70  ทั้งนี้  สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะจะประกาศรายชื่อเรียงลำดับจากผูสอบไดคะแนน

รวมสูงสุดตามลำดับ  ในกรณีที่ผูสมัครสอบไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูที่ไดรับหมายเลขประจำตัวสอบกอนเปน 

ผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา 

8.  การรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกใหสมัครทางอินเทอรเน็ตที่เว็บไซตระบบสมัครงานออนไลน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  https://resume.psu.ac.th  จนถึงวันที ่  9  มกราคม  2566  ตลอด                

24  ชั่วโมง  ไมเวนวันหยุดราชการ  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนด  หากมีขอสงสัยสามารถ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีโทรศัพทหมายเลข  0-7428-2107  ในวันและเวลาราชการ 

หมายเหตุ  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน งตรงตามประกาศร ับสม ัครงาน  หากภายหล ังสำน ักนว ัตกรรมด ิจ ิท ัลและระบบอ ัจฉร ิยะ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ตรวจสอบพบวามีคุณสมบัติทั ่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงไมตรงตาม

ประกาศรับสมัครงาน  จะไมมีสิทธิ์ไดรับการจางเขาปฏิบัติงาน 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2565 

                                                                                       
                                                            (รองศาสตราจารย ดร.สินชัย  กมลภวิงศ) 

                     ผูอำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัคร  

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

ตำแหนง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร  

              (พัฒนา Software โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ PSU APP)  จำนวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร  :  

1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดวาจะสำเรจ็การศึกษา ภายในวันท่ี  9  มกราคม  2566  ไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หรือทางอ่ืน         

ท่ีเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. มีความรูความสามารถในการประสานงานและบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(Software Project) 

3. มีความรูความเขาใจในการทดสอบและประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ 

4. มีประสบการณในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

5. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเปนทีมไดดี 

6. รักการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ  และพรอมท่ีจะนำมาพัฒนางานในหนาท่ี 

7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  : 

1.  พัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2.  พัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3.  ศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือนำมาใชในการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

4.  ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

วิธีการคัดเลือก  :  สอบสัมภาษณ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

อัตราจาง  :   อัตราคาจางเดือนละ  19,500  บาท 

ระยะเวลาการจาง  :  ส้ินสุดเดือนกันยายน  2566  

การปฏิบัติงาน :  เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2566 

https://www.sci.psu.ac.th/academic-programs/bachelors-degree/bachelor-of-science-information-and-communication-technology/
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