ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
----------------------------------------ด้ ว ยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี ค วามประสงค์ รั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษา จํ า นวน ๑ อั ต รา ปฏิ บั ติ ง าน ณ งานบริ ก ารสร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุ

นักวิชาการศึกษา

๒. อัตราเงินเดือน

คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท
คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน ๒๓,๔๔๐ บาท

๓. แหล่งเงิน

เงินงบประมาณ

๔. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑) คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒) อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
๓) มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓.๑ เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้อง
ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ (ตําแหน่งประเภทสายสนับสนุน)
๔) มีความรู้ความสามารถในงานด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๖) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๗) มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๘) มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
๕. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ/ภาระงาน (Job Description)
๑) ตรวจสอบการลงทะเบียนและการชําระเงินของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๒) สํารวจตารางสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๓) การขอผ่ อ นผั น การชํ า ระค่ า ลงทะเบี ย น การขอยกเว้ น ค่ า ปรั บ การลงทะเบี ย นล่ า ช้ า การขอคื น เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
/๔. การตรวจสอบ...

๒
๔) การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา ลาพัก ลาออก พ้นสภาพ คืนสภาพ และการขยายเวลาศึกษาต่อ
๕) การย้ายหลักสูตร เปลี่ยนแผนการศึกษา เปลี่ยนประเภทหลักสูตร เปลี่ยนระดับการศึกษา การขอใช้รายวิชา
การโอน/การเทียบโอนหน่วยกิต และการเทียบเคียงผลการเรียนรู้
๖) การตรวจสอบและติดตามผลการศึกษา
๗) การดําเนินการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการพิเศษต่างๆ
๘) จัดประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม)

๙)

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สมัครได้ที่ : ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยมหิดล e-Recruitment
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php
๘. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
ให้ผู้สมัครจัดทําไฟล์ข้อมูลเป็น PDF และส่งไฟล์เอกสารในระบบ MU e-Recruitment ให้ครบถ้วนตามที่ระบุ
ด้านล่าง และให้นําเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริงทั้งหมดมาแสดงในวันสอบคัดเลือกฯ โปรดแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร
ดังนี้
๑) กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบ MU e-Recruitment และสแกนภาพถ่ายที่ชัดเจน
๒) ประวัติและผลงาน (curriculum vitae) จํานวน ๑ ชุด
๓) สําเนาหลักฐานวุฒกิ ารศึกษา และสําเนาใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (transcript) จํานวน ๑ ชุด
(ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร)
๔) ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่
ปิดรับสมัคร)
๕) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด
๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด
๗) สําเนาเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) จํานวน ๑ ชุด
๘) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จํานวน ๑ ชุด
๙) เอกสารรับรองประสบการณ์การทํางาน (ถ้ามี)

/๙. ประกาศรายชื่อ...

๓
๙. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เว็บไซต์
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยมหิดล http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php และที่
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.mahidol.ac.th/thai/visitors/?p=news&t=7

ประกาศ ณ วันที่

๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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(ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามเพิ่มเติม : งานทรัพยากรบุคคล
grad_edtech@mahidol.ac.th
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