ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------ด้ว ยมหาวิทยาลั ย มหิ ดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลื อกบุค คลเพื่ อบรรจุเป็น พนัก งานมหาวิทยาลั ย
ตาแหน่ ง นั กวิช าการศึกษา จ านวน ๑ อัตรา สั งกัดงานทะเบียนและประมวลผล กองบริห ารการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุ ตาแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้ สมั ครรั บการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้
๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔า ๑๕.๐๐ น
๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น
๔.๑ สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสาเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน
๔.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
๔.๔ ใบรับรองการทางาน (ถ้ามี)
๔.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน
200 kb
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารั บการคัดเลื อกในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

ประกาศ ณ วันที่
(ลงนาม) ประสิทธิ์ วัฒนาภา

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

((ลงนาม) ประสิทธิ์ วัฒนาภา
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา จานวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน : งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา สานักงานอธิการบดี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การเงิ น สถิ ติ หรื อ สาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานทะเบี ย น
และประมวลผล
๒. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
๔. มี ค วามรู้ ความสามารถ ในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ โ ปรแกรมพื้ น ฐาน Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม
Microsoft Excel ได้ในระดับดีมาก
๕. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ โดยนามาประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่า งเป็น
รูปธรรม
๖. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
๗. สามารถส่งมอบงานที่ดีทางานภายใต้ภาวะที่มีความกดดันสูง
๘. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ชอบงานท้าทาย และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทางาน
๙. มีประสบการณ์ในการทางานด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล
๑๐. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา
ใบสมัคร
IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๔
คะแนน หรือ
TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๔๑ คะแนน หรือ
TOEFL-ITP
คะแนนรวมไม่ตากว่า ๔๓๗ คะแนน หรือ
TOEFL-CBT
คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๑๒๓ คะแนน หรือ
TOEIC
คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๔๕๐ คะแนน หรือ
MU GRAD Test
คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๔๘ คะแนน หรือ
MU - ELT
คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๗๐ คะแนน
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
๑. ปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียน จัดทาคาแนะนา คู่มือนักศึกษา คู่มือนั กศึกษาใหม่ประจาปี และอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องในรูปแบบ E – book
๒. รวบรวม คานวณ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดทาสถิติข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทะเบียนเรียน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีต่าง ๆ
ได้แก่ การคานวณรายรับจากการชาระค่าธรรมเนียม การค้างชาระค่าธรรมเนียม การลดค่าธรรมเนียม
กาหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การคานวณต้นทุนรายวิชา การคานวณจุดคุ้มทุนรายวิชาที่กาลัง
จะเปิดใหม่ คานวณการจัดสรรค่าธรรมเนียมให้ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อนาเสนอและรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป

๓. วางแผนการดาเนิ น การและประสานงานกับผู้ เกี่ ยวข้ อ งในการจัด ทาโครงการใหม่ ๆ ตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น
๔. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic หรืองานนาเสนอ เพื่อประกอบนโยบายต่าง ๆ
๕. ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ภายในกองบริหารการศึกษา
๖. ปฏิบั ติห น้ าที่เลขานุ การในการจั ดประชุม อบรม และสั มมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของงานทะเบี ย น
และประมวลผล โดยสามารถสรุปเนื้อหาในการประชุม จัดทารายงานการประชุม และดูแลการเตรียมอาหาร
และเครื่องดื่มได้
๗. สรุปและเสนอเนื้อหาเข้าที่ประชุม โดยสามารถจัดทาเนื้อหาในรูปแบบของข้อความ และสไลด์ประกอบ
การนาเสนอได้
๘. จัดทาประกาศและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนและการชาระเงินค่าธรรมเนี ยม
การศึกษา
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือน :
คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท หากมีประสบการณ์การทางานที่ตรงตาแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่า
ประสบการณ์

