ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ จานวน ๑ อัตรา ปฏิบัตงานบริหารและพัฒนาระบบ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรั บสมัครเพื่ อคัดเลื อก ตาแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ าย
ประกาศนี้
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้
๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ายใ
๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น
๔.๑ สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสาเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน
๔.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
๔.๔ ใบรับรองการทางาน (ถ้ามี)
๔.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่
เกิน ๒๐๐ kb
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ทาการคัดเลือก
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กในวั น ที่ ๒๔ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
เป็นต้นไป ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ตาแหน่ง
: นักวิชาการสารสนเทศ จานวน ๑ อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
: งานบริหารและพัฒนาระบบ กองกายภาพและสิง่ แวดล้อม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๓. มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) และระบบสารสนเทศ
๔. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ Website และมีความคิดสร้างสรรค์ด้าน Graphic Design เป็นอย่างดี
๕. มีความรู้ ทักษะความสามารถพัฒนาระบบด้วย PHP, CSS, MySQL, JavaScript
๖. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารและเครื่องแม่ขา่ ย เช่น ระบบ LAN, Server เป็น

ต้น
๗. มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ Website และ Graphic Designเช่น

Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
๘. สามารถทางานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
๙. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
IELTS (Academic Module)
คะแนนรวมไม่ต่ากว่า
๓ คะแนน
TOEFL-IBT (Internet Based)
คะแนนรวมไม่ต่ากว่า
๒๙ คะแนน
TOEFL-ITP
คะแนนรวมไม่ตากว่า
๓๙๐ คะแนน
TOEFL-CBT
คะแนนรวมไม่ต่ากว่า
๙๐ คะแนน
TOEIC
คะแนนรวมไม่ต่ากว่า
๔๐๐ คะแนน
MU GRAD Test
คะแนนรวมไม่ต่ากว่า
๓๖ คะแนน
MU-ELT
คะแนนรวมไม่ต่ากว่า
๕๖ คะแนน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

๒. ออกแบบ พัฒนา ดูแลเว็บไซต์ของส่วนงานให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทันสมัยและพร้อมเข้าใช้งานอยู่เสมอ
๓. ดูแลระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่

ได้รับมอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
อัตราเงินเดือน

: สอบข้อเขียน และปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
: สอบสัมภาษณ์
: คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

