
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๒ อัตรา สังกัดกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี นั้น 
หน่วยงานมีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครต าแหน่งดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

  
๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้ 
 ๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ทางเว็บไซต์ 
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
เลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น หากสมัครมากกว่า 1 ต าแหน่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 
  
 ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  ๔.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  ๔.๒ ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี 
นับถึงวันที่สมัคร 
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 
  ๔.๔ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 
  ๔.๕ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
  ๔.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png  
ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb 
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่       กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ต าแหน่ง         :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานด้าน Mobile Development) 
หน่วยงาน       :  งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี  
                       มหาวิทยาลยัมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 
 1. เพศชายหรือหญิง ไม่จ ากัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น 
 2. ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร หรือสาขาที่เก่ียวข้องทางคอมพิวเตอร์ 
 3. มีประสบการณ์ในการเขียน Android /IOS application ด้วยภาษา Kotlin, Swift, Java (Spring boot)  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 4. มีทักษะ ความรู้ ในการพัฒนา Web Application ด้วย Vue, PHP (Laravel)  
 5. มีทัศนคติที่ดีในการท างาน มีมนุษย์สัมพันธ์และท างานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการท างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 6. มีจิตบริการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการได้ดี 
 7. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
 ๘. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)  
หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร  
  IELTS (Academic Module)      คะแนนไม่ต่ ากว่า  3     คะแนน  หรือ 
     TOEFL iBT (Internet Based) คะแนนไม่ต่ ากว่า  29   คะแนน  หรือ  
     TOEFL ITP    คะแนนไม่ต่ ากว่า  390  คะแนน  หรือ 
     TOEFL CBT    คะแนนไม่ต่ ากว่า  90    คะแนน  หรือ 
     TOEIC      คะแนนไม่ต่ ากว่า  400  คะแนน  หรือ 
     MU GRAD Test     คะแนนไม่ต่ ากว่า  36    คะแนน  หรือ 
         MU – ELT    คะแนนไม่ต่ ากว่า  56    คะแนน   
ความรับผิดชอบหลัก:  

1. ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนถึงขั้นตอนของการทดสอบระบบ ก่อนน าขึ้นใช้งาน 
2. ดูแลระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ 
3. ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรและนักศึกษา 

        ๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก 

1.  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องตน้จากคณะกรรมการ  
2.  สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะต าแหน่ง และวชิาความรู้ทั่วไป 
3.  สอบวัดความรู้ดา้นวฒันธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล 
4.  สอบสัมภาษณ ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ : 
1. คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท (ประกันสังคม และสวสัดิการพนักงานมหาวิทยาลัย) 
2. มีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เก่ียวข้อง   
3. หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหนา้ที่ อาจพจิารณาให้ได้รับการปรบัเพิ่มค่าประสบการณ์  

  


