ประกาศคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
…………………………………………………
ด้วยคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง จะปรากฏอยู่ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้
3. วันเวลาและสถานที่ รับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่นี้ - 15 ตุลาคม 2563 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
▪ สมัครผ่ านระบบ สมัครสมาชิกผ่ านระบบ e-Recruitment online โดยสามารถไปกรอก
ใบสมัครได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
▪ หรือสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.pt.mahidol.ac.th
4. เอกสารและหลักฐานการสมัครให้แปลงเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลดังนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
เป็น (.jpg) ขนาดไม่เกิน 300 KB
2. หลักฐานใบทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน เป็น(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
3. หลักฐานใบปริ ญญาบั ตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ มีอานาจว่าเป็นผู้ สาเร็ จ
การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้วเป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
4. หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
ขนาดไม่เกิน 700 KB
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น(กรณีเพศชาย สด.8/สด.43) เป็น (.doc, .pdf,
.zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
ขนาดไม่เกิน 700 KB
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เงื่อนไขสาคัญ
ไฟล์ใบสมัครงานที่จะรับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้
1. ไฟล์แนบเพื่อประกอบการสมัครงานถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ด้านบน
2. อายุใบสมัครไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันบันทึกข้อมูล
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
คณะกายภาพบ าบั ดจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ารับการคัดเลื อก ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563
สามารถติ ด ต่ อ สอบถาม ณ ส านั ก งานคณบดี คณะกายภาพบ าบั ด มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เลขที่ 999
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-441-5450
ต่อ 20226 โทรสาร 02-441-5454 หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อจาก http://www.pt.mahidol.ac.th หรือ
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ)
คณบดีคณะกายภาพบาบัด
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563
ตาแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน) จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ ประสานงาน รวบรวม จัดทาข้อมูล และเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อการตัดสินใจ
และเพื่อทารายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด เช่น EdPEx, AUN-QA,
WPT, WFOT
2. พัฒนาระบบการจัดข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและข้อมูล
พื้นฐานประกอบการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
3. ทาการประสานงาน ให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพทุกระดับ
4. บันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online เช่น QS Ranking, Time higher education
5. จัดทาข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
6. ดาเนินงานเกี่ยวกับแบบประเมินต่าง ๆ ของงานงานนโยบาย พัฒนาคุณภาพ และตรวจสอบ
7. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. ไม่จากัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8
หรือ สด.43 มาด้วย)
2. อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
3. รับเฉพาะคุณวุฒิปริญญาโท เท่านั้น***
4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีและคุณวุฒิปริญญาโท ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ และ
ประวัติการทางาน)
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
6. หากมีประสบการณ์ทางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ครบ 55 ปี คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
www.pt.mahidol.ac.th

ทักษะ/สมรรถนะ
1. มีความรู้ความสามารถในงานพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น MS Office,
SPSS เป็นต้น
4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
5. มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาแนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไข
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อ
ประสานงานหรือทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา
8. มีความสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และในวันหยุดได้
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
1. สอบปฏิบัติ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
2. สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือน
คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท
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