ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน
๔ ตาแหน่ง ๕ อัตรา ปฏิบัติงาน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุ ตาแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้
๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในเวลา
๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น
๔.๑ สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสาเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน
๔.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
๔.๔ ใบรับรองการทางาน (ถ้ามี)
๔.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน
200 kb
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือก
ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ใ น วั น ที่ ๒ ๙ ธั น ว า ค ม พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๐ ที่
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

ิ ธิ์ วัฒนาภา
((ลงนาม) ประสท
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตาแหน่งที่ ๑
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานด้าน System Administrator) จานวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน
: งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครหากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
๓. มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งและดูแล Web Server, Database Server, CMS ทั้งบน Microsoft
Windows Server และ Linux Server ได้ในระดับดี
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง IT Security / ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและการรักษาความ
ปลอดภัยของ Server
๕. สามารถวิเคราะห์และออกแบบ Hardware เพื่อให้บริการระบบงานต่างๆได้
๖. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลา

ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๓ คะแนน หรือ
TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๒๙ คะแนน หรือ
TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตากว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๙๐ คะแนน หรือ
TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ
MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๓๖ คะแนน
๗. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถทางานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้
๘. มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการ
ระดับพื้นฐานได้ดี
๙. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
๑. ดูแลการให้บริการ Web Hosting ของมหาวิทยาลัยกับส่วนงานต่างๆ
๒. ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย
๓. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน System Security, IT Technology ให้กับเครือข่าย IT
ระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัย
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท
ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
*******************************************

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตาแหน่งที่ ๒
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานด้าน IT Support) จานวน ๒ อัตรา
หน่วยงาน
: งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครหากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
๓. มีความสามารถในการซ่อม บารุง แก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ได้
๔. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Network ทั้งแบบ Wire และ Wireless
๕. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลา

ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดัง กล่าว
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๓ คะแนน หรือ
TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๒๙ คะแนน หรือ
TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตากว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๙๐ คะแนน หรือ
TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ
MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๓๖ คะแนน
๖. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถทางานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้
๗. มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการ
ระดับพื้นฐานได้ดี
๘. สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ :

๑. ดูแลรับผิดชอบการซ่อมบารุงและการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วน
Hardware, Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมถึงโปรแกรมสาเร็จรูป ให้กับหน่วยงานภายในสานักงาน
อธิการบดี
๒. จัดหา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการของกอง
เทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัยมหิดล
๓. จัดทาแบบฟอร์ม เอกสาร คู่มือต่างๆเพื่อสนับสนุนการทางานของหน่วยงาน
๔. ให้คาปรึกษา และประสานงานกับหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ที่ต้องการพัฒนางานด้าน IT
๕. งานดูแลให้คาปรึกษาด้าน IT กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท
ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
*******************************************

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตาแหน่งที่ ๓
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานด้าน Computer Network) จานวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน
: งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครหากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
๓. มีประสบการณ์การทางานด้าน Computer Network หรือ Network Security อย่างน้อย ๓ ปี
๔. มีความรู้ ความสามารถด้าน Network Protocol/ Network Security/ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น
Router และ Switch, ระบบ Cabling ฯลฯ
๕. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลา

ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๓ คะแนน หรือ
TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๒๙ คะแนน หรือ
TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตากว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๙๐ คะแนน หรือ
TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ
MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๓๖ คะแนน
๖. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถทางานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้
๗. มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการ
ระดับพื้นฐานได้ดี
๘. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ :

๑.
๒.
๓.
๔.

ดูแลระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ (MUC-Net) ของมหาวิทยาลัยฯ
ดูแลระบบ Cabling System ของมหาวิทยาลัยฯ
ดูแลระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สายของมหาวิทยาลัยฯ
การตอบปัญหาและให้คาปรึกษากับผู้ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแล
ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตาแหน่งที่ ๔
: นักวิชาการสารสนเทศ (ปฏิบัตงิ านพัฒนาสื่อผสม) จานวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน
: งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครหากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
๓. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทาเว็บไซต์โดยพัฒนาเองด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ
HTML5, PHP, JavaScript ตลอดจนการใช้ Framework รวมถึงมีความรู้ด้านฐานข้อมูล MySQL หรือ
อื่นๆ
๔. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ Web Server มีประสบการณ์และสามารถดูแลได้ทั้งระบบที่เป็น IIS
และ Apache
๕. หากมี ป ระสบการณ์ ใ นการท าสื่ อ Interactive ต่ า งๆ รวมถึ ง มี ป ระสบการณ์ เ กี่ย วกั บ ระบบ Streaming
Media, Streaming Server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๖. หากมีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนบทความทางด้าน IT เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่างๆ
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๗. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลา

ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๓ คะแนน หรือ
TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๒๙ คะแนน หรือ
TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตากว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๙๐ คะแนน หรือ
TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ
MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๓๖ คะแนน
หน้าที่และความรับผิดชอบ :

๑.
๒.
๓.
๔.

งานพัฒนา ออกแบบ และจัดทาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนา ออกแบบระบบ และจัดทาคอมพิวเตอร์กราฟิกของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนา Template, UI/UX ของเว็บไซต์ สาหรับรองรับ Platform ต่างๆ
รับ ผิ ด ชอบดู แล และวางแผนการบริหารจั ด การเนื้ อ หา (Content) ของเว็ บ ไซต์ กองเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีเนื้อหาน่าสนใจ และทันสมัยตามเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน
๕. เขียนบทความ เรียบเรียงบทความ เขียนข่าวกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ของกองเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง
๖. วางแผนการปฏิบัติงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. วางแผนและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
๘. วางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงานและดาเนินการให้สามารถจัดกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานได้
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท
ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
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