
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา สังกัดงานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหนง่ที่จะบรรจปุรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพำะต ำแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

3.  กำรสมัครและกำรยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment  Online ที่  
 https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บดันี้ถึงวันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2565ำ ๑๕.๐๐ น 
 4. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่ำนั้น 
  4.1 ส าเนาหลักฐานวฒุิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
 4.2  ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน   
  4.4  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 
  4.6 ใบรับรองการท างาน (ถา้มี) 
  4.6 ไฟล์รูปถ่ายหนา้ตรง ใส่ชดุสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนำดไม่เกิน 
200 kb 
 5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ และสถำนที่ท ำกำรคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment              
     
 
 
       
      
      (ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
       
 
 
 
 
 

((ประกาศ ณ วันที่            กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ฒนาภา 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment


 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล 

 
ต ำแหน่ง         : นักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ  
หน่วยงำน       :  งานพัฒนานกัศึกษา กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

๑. จบการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ ไม่จ ากัดสาขาวิชา อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องพ้น 
จากราชการทหารแล้ว 

๒. มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการพัฒนานักศึกษา 
๓. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office, Google drive, Google form, 

Google sheet รวมไปถึงโปรแกรมออกแบบสื่อ เช่น Adobe Photoshop หรือ Adobe Illustrator อย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๕. มีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)  
หำกไม่มีผลคะแนนดังกล่ำว มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำใบสมัคร 

    IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-ITP    คะแนนรวมไม่ต ากว่า 390 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-CBT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน  หรือ 

  TOEIC     คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน  หรือ 
  MU GRAD Test   คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 36 คะแนน  หรือ 

  MU - ELT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 56 คะแนน 
๖. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
๗. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา 
๘. มีความสามารถในการจัดการแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๙. มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการได้เป็นอย่างดี 
๑๐. มีทัศนคติในการท างาน มีมนุษยสัมพันธ์และท างานเป็นทีมได้ และมีความกระตือรือรน้ในการท างาน 
๑๑. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๑๒. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และเวลาท าการได้ 
๑๓. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ : 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ด้านการพัฒนานักศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

 ๑. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงการ
จัดท าข้อมูล เอกสาร หนังสือ ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ ในภาระงานและการด าเนินงานของกองกิจการนักศึกษา และ
เพื่อใช้ในติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ  
 ๒. ช่วยศึกษารายละเอียด เตรียมข้อมูล พิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเห็น รายงานและด าเนินการติดต่อ
ประสานงานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินตามภาระหน้าที่ของกองกิจกรนักศึกษา 
 ๓. สนับสนุนและส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน ากับแก่นักศึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 



 ๔. จัดท าแผน เขียนโครงการ บริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา 
  ๕. ด า เนินการและประสานงานการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลและบุคลากรกองกิจการนักศึกษาได้ตามแผนงาน 
 ๖. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะท างานในกิจกรรม/โครงการของกองกิจการนักศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายหรือได้รับการแต่งตั้ง 
 ๗. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรมทักษะด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๘. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก : โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 
อัตรำเงินเดือนตำมวุฒิ  :  ปริญญาโท 23,440.- บาท 


