
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน ๑ อัตรา  สังกัดงานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

๓.  การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment  Online ที ่ 
 http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 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 (ถ้ามี) 
  ๔.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน 
200 kb 
 ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment                  
      
 
 
                 ประกาศ ณ วันที่       สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
        
    (ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
       
 

 
 

((ลงนาม) ประสิทธิ์  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 
 
ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา จ านวน ๑ อัตรา   
หน่วยงาน : งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  

๑. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน สถิติ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
และประมวลผล 

๒. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร 
๔. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม 

Microsoft Excel ได้ในระดับดีมาก 
๕. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
๖. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 
๗. สามารถส่งมอบงานที่ดีท างานภายใต้ภาวะที่มีความกดดันสูง 
๘. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ชอบงานท้าทาย และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างาน 
๙. มีประสบการณ์ในการท างานด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล                                  
๑๐. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี  

นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา
ใบสมัคร 
IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  ๔  คะแนน  หรือ 
TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  ๔๑  คะแนน  หรือ 
TOEFL-ITP    คะแนนรวมไม่ต ากว่า  ๔๓๗  คะแนน  หรือ 
TOEFL-CBT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  ๑๒๓  คะแนน  หรือ 
TOEIC     คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๔๕๐ คะแนน  หรือ 
MU GRAD Test   คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  ๔๘  คะแนน  หรือ 

 MU - ELT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  ๗๐  คะแนน 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

๑. ปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียน จัดท าค าแนะน า คู่มือนักศึกษา คู่มือนักศึกษาใหม่ประจ าปี และอ่ืน ๆ  
ทีเ่กี่ยวข้องในรูปแบบ E – book  

๒. รวบรวม ค านวณ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดท าสถิติข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทะเบียนเรียน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีต่าง ๆ 
ได้แก่ การค านวณรายรับจากการช าระค่าธรรมเนียม การค้างช าระค่าธรรมเนียม การลดค่าธรรมเนียม 
ก าหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การค านวณต้นทุนรายวิชา การค านวณจุดคุ้มทุนรายวิชาที่ก าลัง  
จะเปิดใหม่ ค านวณการจัดสรรค่าธรรมเนียมให้ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อน าเสนอและรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป  



๓. วางแผนการด าเนินการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการใหม่ ๆ ตามยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น  

๔. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic หรืองานน าเสนอ เพ่ือประกอบนโยบายต่าง ๆ  
๕. ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ภายในกองบริหารการศึกษา 
๖. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการจัดประชุม อบรม และสัมมนา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของงานทะเบียน  

และประมวลผล โดยสามารถสรุปเนื้อหาในการประชุม จัดท ารายงานการประชุม และดูแลการเตรียมอาหาร
และเครื่องดื่มได้ 

๗. สรุปและเสนอเนื้อหาเข้าที่ประชุม โดยสามารถจัดท าเนื้อหาในรูปแบบของข้อความ และสไลด์ประกอบ  
การน าเสนอได้  

๘. จัดท าประกาศและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนและการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : 
 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

อัตราเงินเดือน : 
คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท หากมีประสบการณ์การท างานที่ตรงต าแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่า

ประสบการณ ์

 


