
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน ๑ อัตรา สังกัดงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี นั้น 
หน่วยงานมีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครต าแหน่งดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่  ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ทางเว็บไซต์  
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  ๔.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  ๔.๒ ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึง
วันที่สมัคร 
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 
  ๔.๔ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 
  ๔.๕ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
  ๔.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ ไม่ เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png  
ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb 
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ประกาศ  ณ  วันที่       กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 



 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล 

 
ต ำแหน่ง         :  นักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ  
หน่วยงำน       :  งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/ศิลปศาสตรบัณฑิต/เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา ดิจิทัลอาร์ตส์ การออกแบบสื่อดิจิทัล หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒. มีความรู้ในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  

๓. หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ในการออกแบบสื่อการสอน สื่อประกอบบทเรียน/รายวิชาออนไลน์ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

๔. หากมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการผลิต ออกแบบ ถ่ายท า และตัดต่อวิดีโอ โมชันกราฟฟิก และสื่อมัลติมีเ ดียส าหรับ
การเรียนการสอน สามารถใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับตัดต่อวิดีโอ เช่น Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Final 
Cut Pro จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๕. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบ Content Management System และ Learning Management System 
เป็นอย่างดี 

๖. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง วันยื่นใบสมัคร (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 
๗. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ 
๘. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น อดทน เสียสละ แก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
๙. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล สรุปผลข้อมูล การน าเสนอ 

และจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในระดับดี 
๑๐. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ : 
๑. บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบการจัดการเว็บไซต์   
๒. รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
๓. บริหารโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 
๔. ออกแบบและท าจัดสื่อ โปสเตอร์ แบรนด์เนอร์ ถ่ายภาพ ตัดต่อวีดิโอ 
๕. ค้นคว้า ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปและโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ท าสื่อการสอน สื่อ

ประกอบบทเรียน/รายวิชาออนไลน์ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก : โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
อัตรำเงินเดือนตำมวุฒิ  :  ปริญญาตรี 20,090.- บาท  



 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา สังกัดงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา 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 2 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 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
ที่  https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment              
     
 
 
              ประกาศ ณ วันที ่           สิงหาคม พ.ศ. 2565 
            (ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
       
 
 
 
 

((ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 

 รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดี

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

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


 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล 

 
ต ำแหน่ง         :  นักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ  
หน่วยงำน       :  งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/ศิลปศาสตรบัณฑิต/เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา ดิจิทัลอาร์ตส์ การออกแบบสื่อดิจิทัล หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒. มีความรู้ในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  

๓. หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ในการออกแบบสื่อการสอน สื่อประกอบบทเรียน/รายวิชาออนไลน์ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

๔. หากมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการผลิต ออกแบบ ถ่ายท า และตัดต่อวิดีโอ โมชันกราฟฟิก และสื่อมัลติมีเ ดียส าหรับ
การเรียนการสอน สามารถใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับตัดต่อวิดีโอ เช่น Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Final 
Cut Pro จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๕. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบ Content Management System และ Learning Management System 
เป็นอย่างดี 

๖. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง วันยื่นใบสมัคร (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 
๗. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ 
๘. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น อดทน เสียสละ แก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
๙. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล สรุปผลข้อมูล การน าเสนอ 

และจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในระดับดี 
๑๐. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ : 
๑. บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบการจัดการเว็บไซต์   
๒. รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
๓. บริหารโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 
๔. ออกแบบและท าจัดสื่อ โปสเตอร์ แบรนด์เนอร์ ถ่ายภาพ ตัดต่อวีดิโอ 
๕. ค้นคว้า ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปและโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ท าสื่อการสอน สื่อ

ประกอบบทเรียน/รายวิชาออนไลน์ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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