
 
 

  
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

 

 ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา นั้น 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุ 
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด 
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ปรากฏยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร 
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
ได้ที่งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/ 
หรือทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือ komaid.chn@mahidol.ac.th หรือทางไปรษณีย์ 
มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 
16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 

 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป  
 4.2 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตร และส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 
 4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบทหารกองเกิน 
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 
 

/ 5. การประกาศ... 
 

mailto:aphisit.kun@mahidol.ac.th


 
 

- 2 - 
 

 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ 
ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th/ หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html 
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  ประกาศ  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 

 (ลงนาม) สมคิด  อมรสมานกุล 
ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

https://ptwebmail.mahidol.ac.th/owa/redir.aspx?SURL=VESa4XlrNaBxuResmZXEsYmTEmtYjvqz0j427Kh6coSOlfcbJ6rTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AbwBwAC4AbQBhAGgAaQBkAG8AbAAuAGEAYwAuAHQAaAAvAG8AcgBwAHIALwBOAGUAdwBIAHIAUwBpAHQAZQAvAFMAZQByAHYAaQBjAGUALwBKAG8AYgAuAGgAdABtAGwA&URL=http%3a%2f%2fop.mahidol.ac.th%2forpr%2fNewHrSite%2fService%2fJob.html


 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 

ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน งานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ีส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 2.  มีประสบการณ์ท างานด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปี 

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

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

Wordpress เป็นต้น 
4.  มีความสามารถ และมีทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดีทั้งระบบ Frontend และ Backend 
5.  สามารถออกแบบฐานข้อมูล และวิเคราะห์การท างานของระบบได้เป็นอย่างดี 
6.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ในระดับด ี
7.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถตดิต่อ

ประสานงานหรือท างานรว่มกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา 
8.  มีความสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และในวันหยุดได้  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.  ออกแบบฐานข้อมูลและวิเคราะห์ระบบงาน 
2.  เขียน Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ ASP.NET 
3.  พัฒนา Core Function หรือ Technic ที่ใช้บ่อยๆ ส าหรับองค์กร 
4.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท หรือตามคุณวุฒิ ประสบการณ์ และพิจารณาตามความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่น ความรู้หรือประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก     สอบข้อเขียน สอบปฏิบตัิ และสอบสัมภาษณ ์ 
 
หมายเหตุ ผู้ทีป่ระสงค์จะสมัครงานออนไลน์ หรือสมัครทาง E-mail ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 

พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file 
มาให้ครบถ้วน และถูกต้อง หากไม่มีใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานจะไม่รับพิจารณา 

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