
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ อัตรา สังกัดกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี นั้น หน่วยงานมีความประสงค์จะ
ขยายเวลารับสมัครต าแหน่งดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ทางเว็บไซต์  
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  ๔.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  ๔.๒ ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึง
วันที่สมัคร 
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 
  ๔.๔ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 
  ๔.๕ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
  ๔.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ ไม่ เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png  
ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb 
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ทางเว็บไซต์  https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ประกาศ  ณ  วันที่       กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ต าแหน่ง         :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา  
หน่วยงาน       :  กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 
 1. อายุไม่เกิน 35 ปี 
 2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้น 
 3. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) หรือสาขาอ่ืน ๆ    
         ที่เก่ียวข้อง  
 4. สามารถดูแล แก้ไขปัญหาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ได้  
 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Linux operating system, Network file system, containerization, การใช้งาน admin  
         interface เช่น iDRAC และ IPMI  
 6. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
 7. หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

๘. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใด    
    อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 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. ติดดตาม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกลุ่มภารกิจฯ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และส ารองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย  

2. สามารถติดต่อ และประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี เพื่อบ ารุงรักษาและแก้ไข
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน  

3. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการใช้งานค าสั่งพื้นฐานของ Linux OS แก่บุคลากร 
นักศึกษา และผู้ช่วยวิจัยโครงการ  

4. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ IT solution, การท า maintenance agreement และ preventive maintenance 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 
อัตราเงินเดือนตามวุฒิ  :  ปริญญาตรี 20,090.- บาท/ปริญญาโท 23,440.- บาท  
    
   



 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา สังกัดกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหนง่ที่จะบรรจปุรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

3.  การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่  
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตัง้แต่บัดนี้ถงึวันที่ 26 สิงหาคม 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 ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน  
200 kb 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ที่  https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment       
    
 
 
      
        
      
      (ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
       
 
 

ประกาศ ณ วันที่            สิงหาคม พ.ศ. 2565  
วัฒนา 

 
ภา 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ต าแหน่ง         :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา  
หน่วยงาน       :  กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 
 1. อายุไม่เกิน 35 ปี 
 2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้น 
 3. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) หรือสาขาอ่ืน ๆ    
         ที่เก่ียวข้อง  
 4. สามารถดูแล แก้ไขปัญหาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ได้  
 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Linux operating system, Network file system, containerization, การใช้งาน admin  
         interface เช่น iDRAC และ IPMI  
 6. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
 7. หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

๘. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใด    
    อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 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. ติดดตาม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกลุ่มภารกิจฯ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และส ารองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย  

2. สามารถติดต่อ และประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี เพื่อบ ารุงรักษาและแก้ไข
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน  

3. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการใช้งานค าสั่งพื้นฐานของ Linux OS แก่บุคลากร 
นักศึกษา และผู้ช่วยวิจัยโครงการ  

4. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ IT solution, การท า maintenance agreement และ preventive maintenance 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 
อัตราเงินเดือนตามวุฒิ  :  ปริญญาตรี 20,090.- บาท/ปริญญาโท 23,440.- บาท  
    
   


