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ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนเงินรำยได้ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

--------------------------------------------- 

  ด้วยคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีควำมประสงค์       
เปิดรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนเงินรำยได้ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 อัตรำ              
เพื่อปฏิบัตงิำนด้ำนระบบเครือข่ำย สงักัดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ)            
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปตัตำนี โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

  1.  ต ำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 
       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 อัตรำ วุฒิปริญญำตรี รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบท้ำย 

  2.  คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัคร  
               2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์    

ว่ำด้วยกำรบรหิำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
   (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
         1) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสบิแปดปีบริบรูณ์ 
         2) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
        1.  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
        2.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

          หรือเป็นโรคที่คณะกรรมกำรพนักงำนเงินรำยได้ก ำหนด 
        3.  เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรอืถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม 

ระเบียบฉบับนี้ หรือกฎหมำยอื่น 
        4.  เป็นผู้บกพรอ่งในศีลธรรมอันดี 
        5.  เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมอืงหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
        6.  เป็นบุคคลล้มละลำย 
        7.  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงทีสุ่ดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส ำหรับควำมผิด 

         ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหโุทษ 
        8.  เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกจิ องค์กำรมหำชน  

หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
        9.  เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมระเบียบ 

หรือกฎหมำยอื่น 
        10. เป็นผู้กระท ำกำรทจุริตในกำรสอบเข้ำรบัรำชกำรหรอืเข้ำปฏิบัติงำนใน 

หน่วยงำนของรัฐ 
 
 
 

     ./2.2 มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร……. 
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      2.2 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี กรณีผิดสญัญำกู้ยมืเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมจำกกองทุน
ให้ยืมเพือ่กำรศึกษำผู้สมัครต้องรบัรองคุณสมบัติตนเองว่ำครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลัง
ตรวจสอบว่ำคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมประกำศรบัสมัครจะถือว่ำขำดคุณสมบัติทันท ี

      2.3 ไม่เป็นผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัยำเสพติด 
 

3. อัตรำเงินเดือน 
        3.1 วุฒิปริญญำตรี  อัตรำเงินเดือน 12,000  บำท 
                  3.2 ค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนสำมจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ 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 ประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ วัน เวลำ และสถำนทีส่อบ วันที่ 9 กันยำยน  2565 
 

6. วิธีกำรสมัคร 
 6.1 สมัครทำงอินเทอรเ์น็ตผ่ำนระบบสมัครงำนออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th  
และปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรสมัครงำนที่ก ำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัคร สำมำรถติดต่อสอบถำม 
ได้ที่ หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โทรศัพท์  073-331-301              
โทรสำร 073-348-322 หรอื website http://eduit.pn.psu.ac.th/index.php  (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)  
  6.2 ผู้สมัครจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร จ ำนวน  50  บำท                                     
เข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด สำขำสงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) เลขทีบ่ัญชี 704-300365-3                         
ช่ือบัญชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี และปฏิบัตติำมขั้นตอน และค ำแนะน ำ  
ที่ก ำหนด ค่ำธรรมเนียมจะไมจ่่ำยคืนให้เมื่อได้ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเป็นสิทธ์ิเข้ำรบักำรคัดเลอืกแล้ว 
และสง่หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th                  
ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2565 หำกไม่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสมัครที่ก ำหนด และไม่ได้แจ้งกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ภำยในวันที่ระบุ จะถือว่ำท่ำนไมม่ีสทิธ์ิสอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์         
เมื่อผู้สมัครได้ด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำท่ีก ำหนด 
 

  7. ขั้นตอนกำรคัดเลือก 
 7.1 เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกจะพจิำรณำจำกใบสมัคร ประวัติ
กำรศึกษำ ประวัตสิ่วนตัว ประวัติกำรท ำงำน หนังสือแนะน ำตัวของผู้สมัครและเอกสำรอื่นๆ ทีผู่้สมัครยื่นประกอบ
เป็นหลักฐำนกำรสมัคร จำกนั้นจะประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก พร้อมหลกัเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือก 
วัน เวลำ สถำนที่และรำยละเอียดอื่นๆในกำรคัดเลือกให้ผูส้มัครทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ 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
ต้องผ่ำนเกณฑ์แต่ละวิธีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  

/8.  เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร..…. 

https://resume.psu.ac.th/
https://resume.psu.ac.th/
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  8.  เอกสำรและหลักฐำนท่ีใช้ในกำรสมัคร 
8.1 รูปถำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรอืแว่นตำสีเข้ม และไมใ่ส่ผ้ำคลมุหน้ำซึ่งถ่ำยมำแล้ว  

ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรปู Profile จ ำนวน 1 รูป 
8.2 ส ำเนำใบปริญญำ หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.3 ส ำเนำใบประมวลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.5 ส ำเนำทะเบียนบำนพร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.6 หลักฐำนกำรช ำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำรำยละเอียดข้อมูล 

บัญชีผู้กู ้Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงช ำระ จ ำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
8.7 เพศชำย ให้แนบส ำเนำหนงัสอืส ำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน) หรือ 

ใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  
จ ำนวน 1 ฉบับ 

8.8 ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุลหรอืส ำเนำทะเบียนสมรส (ถำมี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
จ ำนวน 1 ฉบับ 

8.9 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน (ใชฉบับจริง) จ ำนวน 1 ฉบับ 
 
                     โดยผู้สมัครจะต้องลงลำยมือช่ือเป็นผู้รับรอง “ส ำเนำถูกต้อง”ในเอกสำรทุกฉบับ หำกปรำกฏ
ภำยหลังว่ำผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั้นขำดคุณสมบัติใน
กำรสมัครและไม่มีสิทธ์ิได้รับกำรบรรจุในต ำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือก และจะไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ
ทั้งสิ้น 
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  25  กรกฎำคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 
                (ลงช่ือ)    เรชา  ชูสุวรรณ 

    (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 
รองคณบดฝี่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการแทน 

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 

          ส าเนาถูกต้อง 

           
(นางสาวธรรญชนก  จักรกาญจน์)                                                  ธรรญชนก     ร่าง/พิมพ ์
    เจ้าหน้าทีบ่รหิารทั่วไป                                                                    ปาริฉัตร           ทาน 

 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนเงินรำยได้ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 

สังกดัหน่วยงำน จ ำนวน วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ คุณสมบัติเฉพำะ 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
(ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 

1 -    วุฒิปริญญาตรี  
 สาขาเทคโนโลยี  

      วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
      หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มีความสามารถติดตั้งซอฟแวร์  
    และโปรแกรมต่างๆ 

2. มีความรู้เกี่ยวกบั PHP,             
MySQL,Cyber Security                    
และ Network Security 

3. มีความรู้เกี่ยวกบัการจัดการ           
Network Switch                                   
ระดับ Layer 2/3 

4. มีความสามารถหรอืประสบการณ์            
เกี่ยวกับ Wireless Network                / 
VMWare 

5. มีความสามารถ Install                               
/ Configure Linux Server ได ้

6. มีความสามารถ Install                    / 
Configure Service 
HTTP,FTP,Proxy,SAMBA                 บน 
Linux Server ได ้

7. มีความสามารถในการประกอบ                
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์                    
รวมทั้งอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้  

8. ต้องมีประสบการณ์ท างาน                         
ในด้านระบบเครือข่ายไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 
 
ภำระงำนท่ีจะต้องปฏิบัติ 

1.  ดูแลระบบNetwork                           
2.  ดูแลและพัฒนำระบบเซิรฟ์เวอร์ 
3.  ดูแลและพัฒนำระบบกำรจัดกำรเซิรฟ์เวอร์อัจฉริยะ 
4.    ติดต่อประสำนงำนศูนย์คอมพิวเตอร ์
5.    รับผิดชอบงำนบริกำรซ่อมบ ำรงุทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
6.    ดูและพัฒนำระบบส ำหรบักำรจัดกำรห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
7.    ดูแลระบบ PSU Passport และ PSU-Email คณำจำรย์ บุคลำกร และนักเรียน 
8.    รับผิดชอบกำรก ำหนดคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์เครือข่ำย และอปุกรณ์    
       ทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
9.     ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เครอืข่ำย และอปุกรณ์ทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
10.   ดูแลรับผิดชอบและส ำรวจครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
11.   ภำระงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 


