
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 
******************************************************* 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานพัฒนาระบบและ

เทคโนโลยี ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง : ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหดิล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครผ่านระบบ  

e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5026 0 2201 5013 หรอื 0 2201 5814 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แวน่ตาด า ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 

4.2 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จ

การศกึษาครบถ้วนตามหลักสูตร และส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 

4.3 ส าเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบ

ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนด) 

4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาใบทหาร

กองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมปีระสบการณ์ 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก : วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้

ทราบ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล หรอืที่ http://science.mahidol.ac.th/th หรอืที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment 
 

 

 

 

 

 

  

ประกาศ  ณ  วันที่  20  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

(ลงนาม) 

ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล  คงเสรี) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่  20  ตุลาคม พ.ศ.2564 

ต าแหน่ง ต าแหนง่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 อัตรา 

หน่วยงาน สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ส านักงานคณบด ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. มสีัญชาตไิทย เพศชาย/หญงิ อายุไมเ่กิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ตอ้งผ่านการเกณฑท์หาร หรือมี
ใบแสดงวิทยฐานะว่าส าเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8) 

3. มปีระสบการณ์การท างานดา้นพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

ต าแหนง่ที่ 1 
1. มคีวามรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ทางดา้น Computer Programming, Application and System Analysis 

หรือ Design and Development 
2. สามารถเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ ASP.NET หรือ JavaScript และ CSS หรืออื่น  ๆ

และสามารถใช้งาน MySQL หรือ SQL Server และการเชื่อมตอ่กับ Web Service (API) ได ้
3. มคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถเขียน Workflow Diagram และ ER Diagram ไดเ้ป็นอย่างดี 
4. มคีวามรู้ ความสามารถ ในการออกแบบ UX / UI ไดเ้ป็นอย่างด ี
5. มคีวามสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
6. สามารถท างานเป็นทีม และเป็นผู้มคีวามรับผิดชอบสูง 

ต าแหนง่ที่ 2 

1. มคีวามรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์เป็นอย่างด ีทางดา้น Network System 
2. สามรถ Support ดา้นคอมพิวเตอร์, Software, Hardware, Network, Server ได ้
3. มคีวามรู้ทางดา้น Server ตา่ง  ๆเช่น Windows Server, Virtualization server 
4. มคีวามสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
5. สามารถท างานเป็นทีม และเป็นผู้มคีวามรับผิดชอบสูง 
6. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏบิัตงิานดา้นเก็บรวบรวมความต้องการระบบและจัดท าเอกสารพื้นฐานได้ 
2. ปฏบิัตงิานดา้นการวิเคราะห์ระบบและออกแบบฐานข้อมูล 
3. ปฏบิัตงิานดา้นการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซตเ์พื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตา่ง  ๆ(Web programming) 
4. ปฏบิัตงิานดา้นการออกแบบรายงาน เพื่อน าเสนอข้อมูล/รายงานสรุปพืน้ฐานได ้
5. สามารถจัดท าคู่มือการใช้งานระบบเบื้องต้นส าหรับผู้ใช้ได้ 
6. ปฏบิัตงิานอื่น  ๆตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การก าหนดเกณฑผ์่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ส าหรับผู้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
ตอ้งยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ ์ดังนี ้

1. IELTS (Academic Module)  โดยมผีลคะแนนไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน 
2. TOEFT IBT (Internet Based) โดยมผีลคะแนนไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน 
3. TOEFT – ITP โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า 390 คะแนน 
4. TOEFT – CBT โดยมผีลคะแนนไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 
5. TOEIC โดยมผีลคะแนนไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน 
6. MU GRAD Test โดยมผีลคะแนนไม่ต่ ากว่า 36 คะแนน 
7. MU-ELT โดยมผีลคะแนนไม่ต่ ากว่า 56 คะแนน 

อัตราเงินเดือน  :  20,090 บาท 

เกณฑ์การสอบคัดเลือก 

 : พิจารณาคุณสมบัตติามความเห็นของคณะกรรมการฯ  เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ
และสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามตีัวอย่างผลงานให้น ามาเสนอด้วย) 

********************************************************************** 
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