
  

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ จ านวน 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ 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 17 ตุลำคม 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 21 ตุลาคม 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 
 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กอ้งเขต เหรียญสุวรรณ) 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

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


 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล 

 
ต ำแหน่ง         : นักวิชำกำรสำรสนเทศ จ ำนวน 1 อัตรำ  
หน่วยงำน       :  กองพัฒนาคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) 
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ

สาขาอ่ืน ๆ 
๓. มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (เช่น Microsoft office, Google Drive, Google 

Sheets, Google Form) โปรแกรมการออกแบบสื่อ (เช่น Adobe illustrator, Photoshop) โปรแกรมวัดผลการเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ (เช่น Google Analytic) 

๔. มีทัศนคติที่ดีในการท างาน มีมนุษยสัมพันธ์และท างานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
๕. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้ 
๖. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดท าเว็บไซต์ (Webmaster, Web design) การจัดท าสื่อ (Graphic design) การพัฒนา

ฐานข้อมูล (Database) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๗. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 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 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ : 

๑. ดูแล พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ (Webmaster, Web design) เว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพ และMahidol 
University Digital KM Masterclass 

๒. จัดท าสื่อ (Graphic design) เพ่ือเผยแพร่บนช่องทางสื่อสาร ในรูปแบบต่าง ๆ ของกองพัฒนาคุณภาพ (Website, 
Facebook, LINE Official Account) 

๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูล วางแผนการน าเข้าข้อมูล หรือการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. รายงานผลการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานข้อมูลตามกฎหมายหรือระเบียบ

ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก :  

๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ (แนบผลงานจากประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง) 
๒. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไป 
๓. สอบสัมภาษณ์ 

 
อัตรำเงินเดือนตำมวุฒิ  :  ปริญญาตรี 20,090.- บาท 


