
 

 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
------------------------------------------------------------------------------------ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา สังกัดงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหนง่ที่จะบรรจปุรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

3.  การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่  
 http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565า ๑๕.๐๐ น 
 4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  4.1 ส าเนาหลักฐานวฒุิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
 4.2  ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน   
  4.4  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 
  4.5 ใบรับรองการท างาน (ถา้มี) 
  4.6 ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสภุาพ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ในรปูแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment                  
      
 
 
                 ประกาศ ณ วันที่            มิถุนายน พ.ศ. 2565 
            (ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

((ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 

 รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ต าแหน่ง         :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา  
หน่วยงาน       :  งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 
 1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  
 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืน    
        ที่เก่ียวข้อง 
 3. มีความสามารถด้าน Data Science และ Data Analytics 
 4. มีความสามารถในการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา C#.NET, PHP, JavaScript/CSS และสามารถเขียนโปรแกรม 
        ติดต่อกับฐานข้อมูล MS SQL หรือ MySQL ได้ 
 5. มีความรู้ด้านวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเชิง SDLC หรือบนรูปแบบ Framework ที่ทันสมัย แบบ Cross  
        Browser และ Scalable ได้ 
 6. มีความสามารถในด้านการสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับผู้เก่ียวข้องในด้านการพัฒนาระบบ 
 7. หากมีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และเคยพัฒนาระบบโดยใช้เครื่องมือ ดังต่อไปนี้ Python,  
         Node.js, RESTful API, Unit Testing, Bootstrap จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
    8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  
         นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 

    IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-ITP    คะแนนรวมไม่ต ากว่า 390 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-CBT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน  หรือ 

  TOEIC     คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน  หรือ 
  MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 36 คะแนน  หรือ 

  MU - ELT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 56 คะแนน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
 1. พัฒนาระบบและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ส าหรับพันธกิจของกองบริหารการศึกษา  
 2. พัฒนาระบบและบ ารุงรักษาระบบ e-Learning (MUx)  
 3. ด าเนินการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ Data Analytics 
 4. ประสานงานด้านเทคนิคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลการศึกษา และระบบ  
         e-Learning (MUx) สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ควบคุมคุณภาพการพัฒนาระบบ e-Learning (MUx) ตามมาตรฐาน ISO40180:2017 
 6. การสนับสนุนจัดท าสารสนเทศของกองบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 7. ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนบทเรียนออนไลน์ 
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 
อัตราเงินเดือนตามวุฒิ  :  ปริญญาตรี 20,090.- บาท  
    
   


