
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งเลขที่ 3951   
     ----------------------------- 
  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ต าแหน่งเลขที่ 
3951  สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน  19,500 บาท 

2. วิธีกำรคัดเลือก 
2.1 สอบข้อเขียน   100 คะแนน 

2.1.1 ความรู้ทั่วไป 
2.1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

        2.2 สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์  100 คะแนน 
      2.3 สอบสัมภาษณ์   100 คะแนน 
3. เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี คือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์   
และสอบสัมภาษณ์  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  และการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

๔. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
4.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครทาง  https://resume.psu.ac.th 
4.2 วันที่ 22  พฤศจิกายน  2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทาง 
      https://resume.psu.ac.th 
4.3 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  สอบข้อเขียนและปฎิบัติคอมพิวเตอร์ 
4.4 วันที่ 1 ธันวาคม  2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทาง 
      https://resume.psu.ac.th 

๕. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
5.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
       5.๒ ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   (ถ้าปิดบัญชีก่อนวันสมัคร ก็สามารถสมัครได้) 
       5.๓ ผู้สมัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

5.4 ไม่เป็นโรคตามที่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
6.  ช่องทำงกำรสมัคร 

            6.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th 
และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่ก าหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร  สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทร. 0 7428 7518 
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       6.2 ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท  และโอนเงินค่าธรรมเนียม       
การสมัครเข้าบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 565-493-130-2 ชื่อบัญชี โครงการกิจกรรม
ต่าง ๆ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและค าแนะน าที่ก าหนด พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
ผ่านช่องทาง https://resume.psu.ac.th  ทั้งนี้หากไม่ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด และไม่ได้แจ้งการช าระ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  จะถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์สอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผล
สมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำที่ก ำหนด 
    

7. เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัครที่ต้องแนบในระบบสมัครงำน https://resume.psu.ac.th 
7.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใสแว่นตาสีด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  1 รูป 
7.2 ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ     จ านวน  1 ฉบับ 
7.3 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   จ านวน  1 ฉบับ 
7.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1 ฉบับ 
7.5 เอกสารแนะน าตัวของผู้สมัคร หรือ Portfolio (ถ้ามี) 

 

  8. เอกสำรที่ใช้ในวันรำยงำนตัว 
    8.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1 ฉบับ 
    8.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1 ฉบับ 
    8.3 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จ านวน  1  ฉบับ 
    8.4 หลักฐานการช าระเงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

    รายการค่างวดค้างช าระ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)       จ านวน 1 ฉบับ 
    8.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน   จ านวน  1 ฉบับ 
    8.6 ใบแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)   จ านวน  1 ฉบับ 

ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด       
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการ
บรรจุในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

9. ค่ำธรรมเนียม 
ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชิดชนก  ลีธนะกุล) 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
     
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ต าแหน่งเลขที่  3951 
ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2565 
---------------------------------------- 

ต ำแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์     ต าแหน่งเลขที่  3951 
สังกดั    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานบริหารคณะทันตแพทยศาสตร ์
คุณสมบตัิของผู้สมคัร 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 

2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในการดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
3. สามารถพัฒนาโปรแกรม Mobile Application ด้วยภาษา Flutter หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ 
4. สามารถเขียนโปรแกรม Web-based Application ด้วยภาษา PHP, PHP Framework, XML 

Angular ได ้
5. สามารถใช้งาน Script Language ได้ เช่น NodeJS, JavaScript, Ajax, JS Frameworks(Lib),  

jQuery เป็นต้น 
6. มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลฐานขอ้มูล MySQL และ ORACLE 
7. มีความรู้ด้าน Metaverse และมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Internet of Things 
8. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาเชิง AI /Algorithm และ สามารถพัฒนาโปรแกรม 

เป็น API ได ้
9. มีความกระตือรือร้นในการเรยีนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ และพรอ้มที่จะน ามาพัฒนางานในหน้าที ่
10. มีจิตวิทยาในการใหบ้ริการ มีมนุษย์สมัพันธ์ทีด่ี มีความรับผิดชอบ และสามารถท างานเป็นทมีได้ด ี
11. มีทัศนคติที่ดีในการท างาน สามารถท างานภายใต้แรงกดดันและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบและลักษณะกำรปฏิบตัิงำน  
1. วิเคราะหแ์ละพฒันาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนทั้งระดับปริญญาตร ีและหลัง

ปริญญา  การบริการผู้ป่วย  การบริหารจัดการทรัพยากร และงานวิจัย   ทั้งในรูปแบบ Web 
Application และ Mobile Application 

2. พัฒนา AI เพื่อสนับสนุนการบริการ 
3. วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในองคก์ร 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อสนับสนนุการท างานของคณะฯ และพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน 
5. ออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) ในงานที่รับผิดชอบ 
6. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ในการสนบัสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. วิทยากรอบรมระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของคณะฯ และถ่ายทอดความรู้อื่น ๆ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
8. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 




