
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑ อัตรา  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศ
นี้ 

๓.  การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment  Online ที ่ 
 http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔า ๑๕.๐๐ น 
 ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  ๔.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน   
  ๔.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส   
  ๔.๔ ใบรับรองการท างาน (ถ้าม)ี 
  ๔.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน 
200 kb 
 ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  ที่  
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment                  
      
 
 
                 ประกาศ ณ วันที่       มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
        
    (ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
       
 

((ลงนาม) ประสิทธ์ิ  วัฒนาภา 
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์) 

 รองอธิการบดี 
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

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


รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล   ลงวันที่              มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา จ านวน ๑ อัตรา   
หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  

๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/ ศิลปศาสตรบัณฑิต/ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา ดิจิทัลอาร์ตส์   
การออกแบบสื่อดิจิทัล หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๓. มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการผลิต ออกแบบ ถ่ายท า และตัดต่อวิดีโอ โมชั่นกราฟฟิก และสื่อมัลติมีเดียส าหรับ
การเรียนการสอน สามารถใช้ซอร์ฟแวร์ส าหรับตัดต่อวิดีโอ เช่น Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, 
Final Cut Pro หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. หากมีความรู้ในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๕. หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ในการออกแบบสื่อการสอน สื่อประกอบบทเรียน/ รายวิชาออนไลน์ จะได้รับ  
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

๖. หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ในการใช้กล้อง DSLR อุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่ง/ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ 
ห้องสตูดิโอส าหรับถ่ายท า VDO ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๗. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft Office และการใช้ Internet ได้เป็น
อย่างดี 

๘. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ 
๙. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
๑๐. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล สรุปผลข้อมูล  

การน าเสนอ และจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในระดับดี 
๑๑. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี  

นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา
ใบสมัคร 
IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  ๓  คะแนน  หรือ 
TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  ๒๙  คะแนน  หรือ 
TOEFL-ITP    คะแนนรวมไม่ต ากว่า  ๓๙๐  คะแนน  หรือ 
TOEFL-CBT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  ๙๐  คะแนน  หรือ 
TOEIC     คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ คะแนน  หรือ 
MU GRAD Test   คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  ๓๖  คะแนน  หรือ 

 MU - ELT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  ๕๖  คะแนน 

 



หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

๑. วางแผน ผลิต ออกแบบ ถ่ายท าและตัดต่อวิดีโอ โมชันกราฟฟิกและสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือจัดท าสื่อการสอน  

สื่อประกอบบทเรียน/ รายวิชาออนไลน์ 

๒. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบสื่อ พร้อมให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือคณาจารย์และบุคลากร 

ในส่วนงานต่าง ๆ ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน สื่อประกอบบทเรียน/ รายวิชาออนไลน์ 

๓. ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการพัฒนารายวิชา

ออนไลน์แต่ละรายวิชา 

๔. ช่วยเหลือคณาจารย์และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน 

(Blended Learning) และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

๕. ค้นคว้า ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปและโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ ส าหรับท าสื่อการสอน สื่อประกอบบทเรียน/ 

รายวิชาออนไลน์ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : 
 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

อัตราเงินเดือน : 
คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท หากมีประสบการณ์การท างานที่ตรงต าแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่า

ประสบการณ ์

 


