
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา สังกัดงานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี 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 14 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         : นักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ  
หน่วยงำน       :  งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

1. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน สถิติ หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้องกับ 
งานทะเบียนและประมวลผล 
2. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร                                      
โดยมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ดังนี้ 
1. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft 

Excel ได้ในระดับดีมาก 
2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 
4. สามารถส่งมอบงานที่ดีท างานภายใต้ภาวะที่มีความกดดันสูง 
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ชอบงานท้าทาย และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างาน 
6. มีประสบการณ์ในการท างานด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล  
7. 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 : 
1. ปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียน การก าหนดรายวิชา หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไว้ในหลักสูตร และให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 
2. รวบรวม ค านวณ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดท าสถิติข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องกับการลงทะเบียนเรียน การ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การค านวณรายรับจากการช าระ
ค่าธรรมเนียม การค้างช าระค่าธรรมเนียม การลดค่าธรรมเนียม ก าหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การค านวณต้นทุน
รายวิชา การค านวณจุดคุ้มทุนรายวิชาที่ก าลังจะเปิดใหม่ ค านวณการจัดสรรค่าธรรมเนียมให้ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อน าเสนอ
และรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป  

3. จัดท าประกาศและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทะเบียนเรียนและการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
4. จัดท าค าแนะน า คู่มือนักศึกษา คู่มือนักศึกษาใหม่ประจ าปี และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในรูปแบบ  
     e – Book หรือสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ที่เหมาะสม 
5. วางแผนการด าเนินการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการใหม่ ๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน

ขณะนั้น  
6. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการจัดประชุม อบรม และสัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของงานทะเบียนและประมวลผล  

โดยสามารถสรุปเนื้อหาในการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม  
7. สรุปและเสนอเนื้อหาเข้าที่ประชุม โดยสามารถจัดท าเนื้อหาในรูปแบบของข้อความ และสไลด์ประกอบการน าเสนอนโยบาย

ต่าง ๆ ได้  
8. ปฏิบัติงานและโครงการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



 
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก : โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 
อัตรำเงินเดือนตำมวุฒิ  :  ปริญญาโท 23,440.- บาท หากมีประสบการณ์การท างานที่ตรงต าแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่ม
ค่าประสบการณ์ 


