
 
ประกาศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
------------------------- 

 ด้วย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน  ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.   ตําแหน่งที่จะดําเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก   

   ตําแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   

  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑  และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร 
        ๓.๑ สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสําเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
       ๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน   
       ๓.๓ สําเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด) 
       ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส 
    ๓.๕  ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามปีระสบการณ์) 
    ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb 

๔ .  การสมัครและการยื่ นใบสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ                    
E-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ต้ังแต่บัดน้ีถงึวนัที๓่๑ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บก าร คั ด เ ลื อก ในวั นศุ ก ร์ ที่ ๑๐  มกราคม  พ .ศ .  ๒๕๖๓                  

ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  
 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                    
 
                             (ดร.รจุเรขา วิทยาวุฑฒกิุล) 
                               ผู้อํานวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คลังความรู้ และแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพบริการ 
 
 

https://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/


 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่   ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
--------------------- 

 
ตําแหน่งที่ ๑   :    นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จํานวน  ๑  อัตรา  
หน่วยงาน   :     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
 ๑. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแลว้) 

๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
๓. มีความรู้และประสบการณ์ในการติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  
    เป็นอย่างดี  
๔. มีความรู้และประสบการณ์ในการติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษาระบบ และโปรแกรมทางด้านเครื่อง    
    คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ดังต่อไปน้ี 
    ๔.๑ โปรแกรม vCenter 
        ๔.๒ โปรแกรม VeeamBackup 
        ๔.๓ โปรแกรม vsphere Standard ESXi  
        ๔.๔ โปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบ Windows Server เวอร์ช่ัน 2008/2012/2016/2019 
        ๔.๕ โปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบ Linux เวอร์ช่ัน CentOS6/ CentOS7 / Ubuntu 16  
              เป็นอย่างน้อย 
        ๔.๖ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL / SQL Server / PostgreSQL 
๕. มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ SAN Storage / SAN Switch  
๖. มีความรู้ในการติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษาระบบและโปรแกรมทางด้าน Web Server ทั้งบน 
    ระบบปฏิบัติการแบบ Windows Server และระบบปฏิบัติการแบบ Linux ด้วยโปรแกรม  IIS /  
    Apache /Nginx / PHP  
๗. มีความรู้และประสบการณ์ในการติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบ NAS   
๘. มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสํารองข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore)  
    บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  
๙. มีความรู้และประสบการณ์ในการติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษา สายสญัญาณ LAN และระบบเครือข่าย 
    อินเทอร์เน็ต / อุปกรณ์ Switch  
๑๐. มีความคดิสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ  
      สามารถประสานงานกับผู้อ่ืนและทํางานเป็นทีมได้ 
๑๑. มีประสบการณ์ในการทาํงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
๑๒. สามารถปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายได้ ทั้งในเวลาและนอกเวลาทําการ 
๑๓. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS      
      หรืออ่ืน ๆ (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่       
      พิจารณาใบสมัคร 
 
 
 

 



-๒- 
 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
๑. ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลระบบ (Server Administrator) รับผิดชอบการติดต้ัง ดูแล บํารุงรกัษาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ภายในห้อง Server ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. รับผิดชอบจัดสรร ดูแล พ้ืนที่ใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายสํารอง 
๓. รับผิดชอบติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์สํารองข้อมูลภายนอกแบบ NAS 
๔. รับผิดชอบทดสอบการใช้งาน ติดต้ัง บํารุงรักษา เฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยในการทํางานของ

โปรแกรมและระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทีใ่หบ้ริการบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
๕. รับผิดชอบบริหารจัดการด้านการสํารองข้อมูลและการกู้คืนระบบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. รับผิดชอบปฏิบัติงาน ด้านการติดต้ังสายสัญญาณ LAN  บํารุงรักษา ตรวจสอบสถานะ การทํางาน

ของอุปกรณ์และระบบเครือข่าย Networking ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๗. รับผิดชอบจัดทําแผนบริหารงานต่าง ๆ ด้าน Server ได้แก่ แผนการบํารุงรักษาต่ออายุการ
รับประกัน แผนจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน  แผนบริหารความเสี่ยง แผนสํารอง
ฉุกเฉิน 

๘. รับผิดชอบจัดทําสถิติ รายงาน การบริหารจัดการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บํารุงรักษา
อุปกรณ์ โปรแกรม และระบบเครือข่าย 

๙. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก  :  สอบข้อเขียน และสอบสมัภาษณ์ 
 
อัตราเงนิเดือน            :  คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท  
              คุณวุฒิปริญญาตร ี ๒๐,๐๙๐ บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงวันที่   ๙   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

--------------------- 
 
ตําแหน่ง ๒        :    นักวิชาการสารสนเทศ  จํานวน  ๑  อัตรา  
หน่วยงาน         :     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
 ๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 ๓. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress และมีความคิด 
         สร้างสรรค์ด้านการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) เป็นอย่างดี  
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา ASP, PHP, ASP.NET 
     (C#), JavaScript/ CSS และสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MS SQL หรือ  
         MySQL ได้   
 ๕. มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ และ      
         Graphic Design เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver หรือโปรแกรม 
         อ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 
 ๖. หากมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Mobile Application ได้ จะได้รับการพิจารณา
     เป็นพิเศษ 
 ๗. สามารถทํางานเป็นทีม มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้ 
 ๘. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ,  
          IELTS หรืออ่ืน ๆ  (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัย 
          จะไม่พิจารณาใบสมัคร 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   ๑. ออกแบบ พัฒนา ดูแลเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  
                         ทันสมัยและพร้อมเข้าใช้งานอยู่เสมอ 
   ๒. บริหารจัดการเว็บไซต์ หรือเว็บแอพพลิเคช่ัน ในด้านการดูแลฐานข้อมูล หรือการพัฒนา 
       โปรแกรมสารสนเทศสําหรับห้องสมุด 
   ๓. ศึกษาและนําซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software) มาประยุกต์ใช้ 
       ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศห้องสมุด 
   ๔. ให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ 
   ๕. เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ 
   ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก  :  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
 

อัตราเงินเดือน            :  คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท  
                          คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่   ๙   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
--------------------- 

 
ตําแหน่ง ๓       :    นกัวิชาการดนตรีไทย  จาํนวน  ๑  อัตรา  
หน่วยงาน        :     ห้องสมุดดนตรีสมเดจ็พระเทพรตัน ์งานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
 ๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเปน็ชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
 ๒. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาดนตรี สาขาวัฒนธรรมศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 ๓. มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการด้านดนตรีไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอรเ์น็ต ใช้โปรแกรม Microsoft Office 
         และโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางดนตรี เช่น Sibelius เป็นต้น 
     ๕. มีความรูค้วามสามารถในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น กล้องถา่ยภาพน่ิง กล้องถ่ายวีดีโอ 
    เครื่องบันทึกเสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใชใ้นการปฏิบัตงิานทางดนตร ี   
     ๖. มีความสามารถในการจัดทําโครงการ แผนปฏิบัติงาน และดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนและ 
         กรอบเวลาที่กําหนดไว้ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัตงิานที่อยูใ่นความรับผิดชอบ 
  ๗. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออ่ืน ๆ                     
         (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
๑. แปลงเอกสาร โน้ตเพลง และส่ือมัลติมีเดีย เปน็ไฟล์ดิจิทัล เพือ่นําขึ้นเผยแพรบ่นเว็บไซต ์
๒. ช่วยจัดทําระบบฐานข้อมูลเพือ่การสืบค้นทรัพยากรทางดนตร ีเช่น เพลงไทยเดิม เพลงไทย

สากล ประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรี เป็นต้น  
๓. ช่วยปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรตัน์ ใหเ้ป็นปัจจุบัน 
๔. ให้บริการแก่นักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้านดนตรี  
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือก  :  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
 

อัตราเงนิเดือน            :  คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท  
                          คุณวุฒิปรญิญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท 




