
 
 

  
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รบัสมัครคัดเลอืกบคุคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

******************************************************************************************* 
 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุ 
และแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 1 อัตรา 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตําแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 ตําแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ปรากฏยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร 
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก Download ใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha 
และยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm หรือส่ง
ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th 
หรือ komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 
 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว 1 รูป  
 4.2 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตร 1 ฉบับ 
 4.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ 
 4.4 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
 4.5 หลักฐานอ่ืนๆ เช่น สําเนาใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ  
 4.6 ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 
 ๕. การประกาศรายชื่อผูมี้สิทธิเข้ารบัการคดัเลอืก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ 
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ช้ัน 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha 
 
           
 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  132 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 

 (ลงนาม) สมศกัด์ิ  แดงต๊ิบ 
 ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ  แดงต๊ิบ)  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่  13  ตุลาคม  พ.ศ.  2558 
 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  
 2. มีประสบการณ์ทํางานด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปี 

3. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
1. สามารถเขียน PHP, MySQL, MSSQL ได้ชํานาญคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง 
2. โปรแกรมที่สามารถเขียนได้ HTML, PHP, MySQL, MSSQL, JavaScript, CSS, JQuery, XML 
3. มีความสามารถและทักษะในการแก้ไขโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล (CMS) เช่น Joomla, 

Wordpress เป็นต้น 
4. มคีวามสามารถ และมีทกัษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดีทั้งระบบ Frontend และ Backend 
5. สามารถออกแบบฐานข้อมูล และวิเคราะห์การทํางานของระบบได้เป็นอย่างดี 
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี 
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อ

ประสานงานหรือทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา 
8. มีความสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และในวันหยุดได้  
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
1. ออกแบบฐานข้อมูลและวิเคราะห์ระบบงาน 
2. เขียน Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ ASP.NET 
3. พัฒนา Core Function หรือ Technic ที่ใช้บ่อยๆ สําหรับองค์กร 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท หรือตามคุณวุฒิ ประสบการณ์ และพิจารณาตามความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีต่างๆ เช่น ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลอืก     สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์  
 

หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานออนไลน์ หรือสมัครทาง E-mail ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file 
มาให้ครบถ้วน และถูกต้อง หากไม่มีใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานจะไม่รับพิจารณา 

**************************************************************************************************************************************** 
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