
                                                     
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย 
----------------------------------------- 

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติงาน ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ   ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  

 ๒. อัตราเงินเดือน 
๑) คุณวุฒิปริญญาตรี     อัตราเงินเดือน   ๒๐,๐๙๐ บาท 
๒) คุณวุฒิปริญญาโท     อัตราเงินเดือน   ๒๓,๔๔๐ บาท 

 

 ๓. แหล่งเงิน  :  เงินรายได้ส่วนงาน 
        

๔. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑) คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๒) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) 
๓) เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) 
๔) สามารถใช้โปรแกรม PHP หรือ ASP.NET , CSS, JavaScript, MS SQL SERVER  ได้เป็นอย่างดี 
๕) สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างเป็นระบบ 
๖) มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๗) มีความเข้ารู้ความเข้าใจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๘) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๙)  มีความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานท่ีสังกัด 
๑๐)  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด (ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน  

 ๒ ปี นับถึงวันท่ีปิดรับสมัคร) 
 

 
๕./ขอบเขตงาน... 

 
 



 
 ๒  

 

๕. ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ/ภาระงาน (Job Description)   
๑) การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และ

อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒) การให้ความรู้และให้ค าปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ 
๓) ออกแบบขั้นตอนการท างาน 
๔) ออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ 
๖) ทดสอบการใช้งานและหาข้อผิดพลาด รวมถึงตรวจสอบและปิดช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ 
๗) ติดต้ังและแนะน าวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ 
๘) อัปเดตเวอร์ช่ัน Source Code ของแต่ละระบบเพื่อรองรับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           

๖. คุณสมบัติทั่วไป 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

๗. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 

สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันท่ี    ๑๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สมัครได้ที่ : ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยมหิดล e-Recruitment 
 http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php 

 

๘. เอกสารและหลักฐานการสมัคร  

    ให้ผู้สมัครจัดท าไฟล์ข้อมูลเป็น PDF และจัดเรียงเอกสารหลักฐานการสมัครให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน
ท้ังหมด ท้ังนี้ให้น าเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริงท้ังหมดมาแสดงในวันสอบ ดังนี้ 

๑) กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบ e-Recruitment และสแกนภาพถ่าย (ภาพถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  
๒) ประวัติและผลงาน (curriculum vitae) จ านวน ๑ ชุด 
๓) ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา และส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (transcript)      

จ านวน  ๑ ชุด (ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร) 
๔) ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การก าหนดเกณฑ์ผ่านการ

ทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 
๒ ปี นับถึงวันท่ีปิดรับสมัคร) 

๕) /ส าเนา... 



 
๓ 

 
 

๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ชุด  
๗) ส าเนาเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)  จ านวน ๑ ชุด  
๘) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ - สกุล จ านวน ๑ ชุด 
๙) เอกสารรับรองประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี) 

 

  ๙. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการคัดเลือก 
 

    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี  ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีเว็บไซต์           
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยมหิดล http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php และท่ี
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.mahidol.ac.th/thai/visitors/?p=news&t=7  

 
                       ประกาศ  ณ  วันท่ี               
 
 
 
 
 
 
                               (ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 

                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางอมรรัตน์ ภู่นคร  ร่าง/พิมพ์/ตรวจทาน 

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/visitors/?p=news&t=7
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