
 
 

 
 

ประกาศคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว(เงินรายได้) 

………………………………………………… 
 

 ด้วยคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์) จ านวน 1 อัตรา 
ปฏิบัติงาน ณ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล     
เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  จะปรากฏอยู่ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้
3. วันเวลาและสถานที่ รับสมัครสอบ   
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ 

▪ ยื่นใบสมัครได้ท่ี งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  
▪ หรือสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.pt.mahidol.ac.th  

4.  เอกสารและหลักฐานการสมัครให้แปลงเป็นไฟล์ท่ีมีนามสกุลดังนี้ 
1. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

จ านวน 1 รูป    
2. ส าเนาหลักฐานใบทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาหลักฐานใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็น

ผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น(กรณีเพศชาย สด.8/สด.43) จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

 
เงื่อนไขส าคัญ 
เอกสารประกอบใบสมัครงานที่จะรับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้  
1. ส าเนาแนบเพื่อประกอบการสมัครงานถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ด้านบน 
2. อายุใบสมัครไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันบันทึกข้อมูล 
 
 
 
 

http://www.pt.mahidol.ac.th/


 
5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
   คณะกายภาพบ าบัดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 15 กันยายน 2565 
สามารถติดต่อสอบถาม ณ ส านักงานคณบดี คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่  999                    
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  73170 โทรศัพท์ 02-441-5450 ต่อ 
20226 โทรสาร 02-441-5454 หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อจาก http://www.pt.mahidol.ac.th  
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
                                

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ) 

คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pt.mahidol.ac.th/


รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงวันที ่25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
ต าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์) จ านวน 1 อัตรา 
ลักษณะงาน    

1. ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการท างาน และพัฒนาระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ ในรูปแบบ Web applications 
จัดท าคู่มือการใช้งาน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในส่วนงาน 

2. ตรวจสอบ ดูแล แก้ปัญหาของระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ภายในส่วนงาน 
3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในคณะกายภาพบ าบัด 
4. ดูแลระบบเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูลภายในส่วนงาน รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึน 
5. ฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือทางด้านไอที แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้กับบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัต ิ   
1. ไม่จ ากัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 

หรือ สด.43 มาด้วย) 
2. อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี 
3. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาทางด้านระบบสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 

สถิติวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่ ก.ม.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
4. มีความรู้ในการใช้งาน ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows, OSX รวมไปถึงสามารถใช้งาน

และแนะน าการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
5. สามารถใช้งาน Google G Suite และ Microsoft 365 ได้เป็นอย่างดี 
6. สามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ดี 
7. มีความรู้ความสามารถในการท าสื่อความรู้ต่าง ๆ (โปสเตอร์, คลิปวิดีโอ) รวมไปถึงการใช้งานเว็บไซต์

ส าเร็จรูป (WordPress, Joomla) ขั้นพ้ืนฐานได้ 
8. มีความรู้ ความสามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
9. มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
10. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานและสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
11.  หากมีสามารถด้านการใช้โปรแกรมตกแต่ง/ตัดต่อ ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก  

▪ สอบปฏิบัติ   
▪ สอบสัมภาษณ์   

 
อัตราเงินเดือน   

▪ คุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาท 
▪ เงินค่าตอบแทนเฉพาะต าแหน่ง 5,000 บาท (กรณีผู้สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ

คณะกายภาพบ าบัด เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนเฉพาะต าแหน่งแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราวคณะกายภาพบ าบัดที่บรรจุใหม่ในต าแหน่งที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้าน) 


