ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ต าแหน่ ง นักวิ ชาการคอมพิว เตอร์ จ านวน ๑๒ อั ต รา สั ง กัด กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านั กงานอธิ การบดี นั้น
หน่ ว ยงานมี ค วามประสงค์จ ะขยายเวลารับ สมั ครต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วออกไปจนถึง วั น ที่ ๕ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุ ตาแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้ ส มั ครรับ การคัด เลือกต้ องมี คุณสมบัติ ทั่ว ไปตามข้อบั งคับมหาวิท ยาลัย มหิ ดล ว่ า ด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบ
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 ตาแหน่งเท่านั้น หากสมัครมากกว่า 1 ตาแหน่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น
๔.๑ สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสาเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๔.๒ สาเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี
นับถึงวันที่สมัคร
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน
๔.๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส
๔.๕ ใบรับรองการทางาน (ถ้ามี)
๔.๖ ไฟล์ รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ใส่ ชุ ด สุ ภ าพ ถ่ า ยไว้ ไ ม่ เ กิ น ๖ เดื อ น ในรู ป แบบ jpg หรื อ png
ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือก
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
ตาแหน่ง
หน่วยงาน

: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานด้าน System Administrator)
: งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
2. สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถดูแล แก้ไขปัญหา Windows Server , Linux Server ได้ในระดับดี
4. มีความเข้าใจงานพัฒนา Software และกระบวนการแบบ DevSecOps
5. มีความรู้ความเข้าใจระบบฐานข้อมูลทั้งแบบ RDBMS , Non RDBMS และ NoSQL
6. มีความรู้พื้นฐานด้าน Cyber Security
7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปฏิบัตงิ านนอกสถานที่ และสามารถทางานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้
8. มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการระดับพื้นฐานได้ดี
9. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
10. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ โดยเป็ น ผลการสอบที่ มี ระยะเวลาไม่ เ กิ น 2 ปี นั บ ถึ ง วั น ยื่ น ใบสมั ค ร (แนบผลคะแนน ณ วั น ที่ ส มั ค ร)
หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
IELTS (Academic Module)
คะแนนไม่ต่ากว่า 3 คะแนน หรือ
TOEFL iBT (Internet Based)
คะแนนไม่ต่ากว่า 29 คะแนน หรือ
TOEFL ITP
คะแนนไม่ต่ากว่า 390 คะแนน หรือ
TOEFL CBT
คะแนนไม่ต่ากว่า 90 คะแนน หรือ
TOEIC
คะแนนไม่ต่ากว่า 400 คะแนน หรือ
MU GRAD Test
คะแนนไม่ต่ากว่า 36 คะแนน หรือ
MU – ELT
คะแนนไม่ต่ากว่า 56 คะแนน
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. ร่วมพัฒนาและดูแลระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามที่กาหนดไว้
2. ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรและนักศึกษา
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก :
๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
๒. สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตาแหน่ง และวิชาความรู้ทวั่ ไป
๓. สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
๑. คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท (ประกันสังคม และสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย)
๒. มีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง
๓. หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจพิจารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์

