
 

(สําเนา) 

  

 ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

  เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานเงินรายได ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร   

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

         ตามประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไดประกาศรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเปนพนักงานเงินรายได สังกัดคณะวิทยาการอิสลาม ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  จํานวน 1 อัตรา   

อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท และไดครบกําหนดเวลารับสมัครแลว นั้น คณะฯ มีความประสงคขยายเวลารับสมัคร 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 

     1.1  ตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 ดังนี้   

                          (ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 

    1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

 2) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     (ข)  ลักษณะตองหาม 

 1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

 2) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือ         

              เปนโรคตามท่ี ก.บ.ม กําหนด 

 3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับฉบับนี้       

              หรือกฎหมายอ่ืน 

4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

5) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

6) เปนบุคคลลมละลาย 

7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดท่ีไดกระทํา 

   โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอ่ืน 

10) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

     1.2  ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
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2.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและวิธีการคัดเลือก ตามรายละเอียดของตําแหนง  

ท่ีแนบทายประกาศนี้          

          3.    กาํหนดการดําเนินการคัดเลือก 

                รับสมัคร                              ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี  22  มีนาคม  2564 

                ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ         วันท่ี  23  มีนาคม  2564 

                สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ   วันท่ี  30  มีนาคม  2564 

                ประกาศผลการสอบคัดเลือก                 วันท่ี   2  เมษายน  2564 

       รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน          วันท่ี  8-9 เมษายน  2564 

       เริ่มปฏิบัติงาน    วันท่ี  19  เมษายน  2564 

                  4.  สถานท่ีรับสมัคร  

         ผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี งานบริหารและพัฒนาองคการ สํานักงานบริหารคณะ

วิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด

ปตตานี  ในวัน และเวลาราชการ โทร. 0-7331-3930-50 ตอ 2214  
  

                  5.  เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัคร (พรอมแสดงตนฉบับ) 

         5.1   สําเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จํานวน    1    ฉบับ 

         5.2   สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน                 จํานวน    1    ฉบับ 

              5.3   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน     

จํานวน  1  รูป 

              5.4   ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 

               5.5   หนังสือรับรองการมีประสบการณ/ผลงาน/รางวัล  

    5.6   หนังสือแนะนําตัว (ถามี) 

    5.7  เพศชาย ใหแนบสาํเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรอง 

ผลการเขาตรวจเลือกทหาร แบบ สด.43 หรือหลักฐานอ่ืนใดที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหารมาแลว หรือ ไดรับการยกเวน 

    5.8  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ทะเบียนสมรส  ฯลฯ 

                      (สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ใหลงลายมือชื่อรับรอง “สําเนาถูกตอง”)      

    6. เกณฑการตัดสิน 

                        ผูท่ีถือวาเปนผูไดรับการคัดเลือก จะตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละวิธีไมต่ํากวา รอยละ 60    
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         7. คาธรรมเนียมการสมัคร 

               ผูสมัครจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท  

      หมายเหตุ   

1. ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

ตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะไมมีสิทธิไดรับการจางเขาปฏิบัติงาน 

 2.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะไมจัดสรรท่ีพักให 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  มีนาคม  พ.ศ.  2564                                               

                                               (ลงชื่อ)                   มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ 

                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ) 

                            คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ปฏิบัติการแทน 

                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

      สําเนาถูกตอง 

 

 

(นางแวรอบิยะ  เจะอะ)          

  บุคลากรชํานาญการ        แวรอบิยะ/ราง/พิมพ/ทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   รายละเอียดประกอบการรับสมัคร 

พนักงานเงินรายไดคณะวิทยาการอิสลาม ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

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

 

1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟตแวร วิทยาการคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือ สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร 

2. ทักษะ/ประสบการณท่ีตองการ 

มีประสบการณการทํางานดานใดดานหนึ่ง ไดแก Web Applications หรือมีผลงานระหวางเรียน  

หรือมีโครงงานจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.2  มีผลงาน/รางวัล เก่ียวกับการพัฒนา Web Applications  

2.3  มีประสบการณในการออกแบบ/ดูแลฐานขอมูล Relational Database หรือ NOSQL 

2.4  มีประสบการณในการใช Git Server  

2.5  มีประสบการณ ดานการบริหารโครงการ (Project Management)       

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

     ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน 

ดานวิชาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบั ติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย                

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

        ดานการปฏิบัติการ 

(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่ง สําเร็จรูป ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

และอุปกรณท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

ความตองการของหนวยงาน 

  (2) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูลเพ่ือใหขอมูลท่ีไดถูกตองแมนยําและทันสมัย 

(3) ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพ่ือใหระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกตอง ตรงตามความตองการและสภาพ 

การใชงานของหนวยงาน 

(4) เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกตและระบบขอมูลท่ีไดวางแผนไวเพ่ือสนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง เพ่ือใหระบบปฏิบัติการทํางาน       

ไดอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพ 

(6) ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกตและ ระบบ ขอมูลของหนวยงานท่ี 

ไมซับซอน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการ 

ของหนวยงาน 
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(7) ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกตเพ่ือใหไดระบบงานประยุกตท่ี      

ตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหนวยงาน 

(8) รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณระบบเครือขาย  

ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศการจัดการระบบการทํางาน เครื่องการติดตั้ งระบบเครื่อง เพ่ือให ได         

อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตาม ความตอง การใชของหนวยงาน 

(9) ชวยตรวจสอบ สืบคน และรวบรวมขอมูลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี เขาขายไมเหมาะสม ขัดตอ 

กฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลหรือระบบ 

(10) ชวยตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือใหการออกใบอนุญาตเปนไป 

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวย งานหรือ โครงการเพ่ือให               

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ดานการประสานงาน 

(1) ประสานงานทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให เกิดความรวมมือและ 

ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ 

หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานการบริการ 

(1) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใชเพ่ือใหผูใชสามารถใชงานคอมพิวเตอร ไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) ดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรูสนับสนุนการใชระบบงานท่ีพัฒนา แกเจาหนาท่ีผูใชงาน เพ่ือสราง 

ความรูความเขาใจในดานวิชาการคอมพิวเตอร 

(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูใชเม่ือมีปญหาหรือขอสงสัยในการใชงาน เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหผูใชสามารถ 

แกไขและใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       4. วิธีการคัดเลือก 

           4.1  สอบปฏิบัติ  

           4.2  สอบสัมภาษณ   

 โดยมีเนื้อหาการสอบเก่ียวกับ        

               1. ความรูในการพัฒนาระบบ Web Applications ดวย Angular Laravel/CodeIgniter หรืออ่ืนๆ ท่ีก่ียวของ     

               2. ความรูความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเชื่อมตอ API กับ Web Services 

               3. ความรูเรื่อง UX/UI และสามารถออกแบบ User Interfaces 

               4. ความรู ความชํานาญในการออกแบบฐานขอมูล(Database) ดวย MySQL, Oracle 

               5. ความรูความสามารถในการใชงาน Git Server   

 

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