
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (System/Network Administrator) จ านวน ๔ อัตรา สังกัดงานระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสื่อสาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี นั้น หน่วยงานมีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัคร
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 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 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ 
เลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น หากสมัครมากกว่า 1 ต าแหน่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร า ๑๕.๐๐ 
 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 ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ทางเว็บไซต์ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ประกาศ  ณ  วันที่       มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ต าแหน่ง         : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (System/Network Administrator) จ านวน ๔ อัตรา  
หน่วยงาน       : งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

๑. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชายตอ้งผ่านการเกณฑ์ทหารแลว้หรือได้รับการยกเว้น 
๒. ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒปิริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
     หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
๓. มีความสามารถในการดูแล Windows Server , Linux Server 
๔. มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบเครือข่ายและ Cybersecurity 
๕. มีความรู้ความเข้าใจระบบฐานข้อมูล MS SQL Server , MySQL หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ 
๖. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถท างานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได ้
๗. มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธด์ี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บรกิารระดับพื้นฐานได้ 
๘. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
๙. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่าง

หนึ่งดังต่อไปนี้ 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 

หมายเหตุ : กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ 0517/ว.6459 ลว 10 ตุลาคม 2559  
และท่ี ศธ 0517/ว.2176 ลว. 5 เมษายน 2560 (ไม่ต้องยื่นคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัคร) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

1. ร่วมพัฒนาและ ดูแลระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ 

2. ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรและนักศึกษา 

3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :  

๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ  
๒. สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะต าแหน่ง และวิชาความรู้ทั่วไป 
๓. สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔. สอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 



อัตราเงินเดือน :   

1. คุณวุฒิปริญญาตรี  
2. ประกันสังคม 
3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล   
5. ตรวจสุขภาพประจ าปี 
6. บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS) 
7. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว   
8. สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) 
9. สวัสดิการส าหรับบุคลากรส านักงานอธิการบดี  
10.  สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจ าปี และการลาอ่ืน ๆ ตามประกาศ 
11.  สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย 
12.  สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย 
13.  เงินชดเชย 
14.  ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.) 
15.  OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย 
16.  ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
17.  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามเงื่อนไขของประกาศท่ีเกี่ยวข้อง   
18.  หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจพิจารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์  

 



 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Web and Mobile Developer) จ านวน ๕ อัตรา สังกัดงานพัฒนาและบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี นั้น หน่วยงานมีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัคร
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 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 19 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ 
เลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น หากสมัครมากกว่า 1 ต าแหน่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร า ๑๕.๐๐ 
 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 ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ทางเว็บไซต์ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ประกาศ  ณ  วันที่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ต าแหน่ง         : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Web and Mobile Developer) จ านวน ๕ อัตรา  
หน่วยงาน       : งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ  
                      ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

๑. เพศชายหรือหญิง ไม่จ ากัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น 
๒. ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร หรือสาขาที่เก่ียวข้องทางคอมพิวเตอร์ 
๓. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ JavaScript / C# / Python / 

NodeJS/ ReactJS /Java /Low Code Platform หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า 1 ป ี
๔. หากมีประสบการณ์ในพัฒนา Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
๕. มีทัศนคติที่ดีในการท างาน มีมนุษย์สัมพันธ์และท างานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการท างานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. มีจิตบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการได้ดี 
๗. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
๘. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่าง

หนึ่งดังต่อไปนี้ 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 
หมายเหตุ: กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ 0517/ว.6459 ลว 10 ตุลาคม 2559 และ  
ที่ ศธ 0517/ว.2176 ลว. 5 เมษายน 2560 (ไม่ต้องยื่นคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัคร) 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

1. ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนถึงข้ันตอนของการทดสอบระบบ ก่อนน าขึ้นใช้งาน 
2. ดูแลระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มีความม่ันคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนดไว้ 
3. ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรและนักศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :  
1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ  
2.  สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะต าแหน่ง และวิชาความรู้ทั่วไป 
3.  สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล 
4.  สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 



อัตราเงินเดือน :   
1. คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท  
2. ประกันสังคม 
3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล   
5. ตรวจสุขภาพประจ าปี 
6. บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS) 
7. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว   
8. สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) 
9. สวัสดิการส าหรับบุคลากรส านักงานอธิการบดี  
10. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจ าปี และการลาอ่ืน ๆ ตามประกาศ 
11. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย 
12. สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย 
13. เงินชดเชย 
14. ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.) 
15. OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย  
16. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
17. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เก่ียวข้อง   
18. หากมีประสบการณ์ที่ตรงกบัการปฏิบัตงิานในหนา้ที่ อาจพจิารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์ 



 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Web and Mobile Developer) จ านวน 5 อัตรา สังกัดงานพัฒนาและบริหาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหนง่ที่จะบรรจปุรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพำะต ำแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

3.  กำรสมัครและกำรยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment  Online ที่  
 https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตัง้แต่บัดนีถ้ึงวันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ทั้งน้ี ผู้สมัครสำมำรถ 
เลือกสมัครได้เพียง 1 ต ำแหน่งเท่ำน้ัน หำกสมัครมำกกว่ำ 1 ต ำแหน่ง มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำใบสมัคร ำ ๑๕.๐๐ น 
 4. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่ำนั้น 
  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 
  4.6 ใบรับรองการท างาน (ถา้มี) 
  4.6 ไฟล์รูปถ่ายหนา้ตรง ใส่ชดุสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนำดไม่เกิน 
200 kb 
 5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ และสถำนที่ท ำกำรคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment              
     
 
 
       
      
      (ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
       
 
 
 
 
 

((ประกาศ ณ วันที่            พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

ฒนาภา 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment


 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล 

 
ต ำแหน่ง         : นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (Web and Mobile Developer) จ ำนวน ๕ อัตรำ  
หน่วยงำน       : งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ  
                      ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

๑. เพศชายหรือหญิง ไม่จ ากัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น 
๒. ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร หรือสาขาที่เก่ียวข้องทางคอมพิวเตอร์ 
๓. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ  ได้แก่ JavaScript / C# / Python / 

NodeJS/ ReactJS /Java /Low Code Platform หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า 1 ป ี
๔. หากมีประสบการณ์ในพัฒนา Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
๕. มีทัศนคติที่ดีในการท างาน มีมนุษย์สัมพันธ์และท างานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการท างานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. มีจิตบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการได้ดี 
๗. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
๘. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่าง

หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)  
หำกไม่มีผลคะแนนดังกล่ำว มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำใบสมัคร 

    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 
หมายเหตุ: กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ 0517/ว.6459 ลว  10 ตุลาคม 2559 และ 
ที่ ศธ 0517/ว.2176 ลว. 5 เมษายน 2560 (ไม่ต้องยื่นคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัคร) 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ : 

1. ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนถึงข้ันตอนของการทดสอบระบบ ก่อนน าขึ้นใช้งาน 
2. ดูแลระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มีความม่ันคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนดไว้ 
3. ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรและนักศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก :  
1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ  
2.  สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะต าแหน่ง และวิชาความรู้ทั่วไป 
3.  สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล 
4.  สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 



อัตรำเงินเดือน :   
1. คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท  
2. ประกันสังคม 
3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล   
5. ตรวจสุขภาพประจ าปี 
6. บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS) 
7. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว   
8. สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) 
9. สวัสดิการส าหรับบุคลากรส านักงานอธิการบดี  
10. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจ าปี และการลาอ่ืน ๆ ตามประกาศ 
11. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย 
12. สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย 
13. เงินชดเชย 
14. ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.) 
15. OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย  
16. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
17. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง   
18. หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจพิจารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์  


