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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ฉบับลงวันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

ชื่อต าแหน่ง :     อาจารย ์สาขาวิชาภาษาจีน (สัญชาติไทย) 
หน่วยงาน:  เพื่อปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสตูรนานาชาต)ิ จ านวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาจีน ภาษาจีนโบราณ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาศาสตร์
และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ จีนศึกษา หรือสาขาวิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ (ด้านวรรณกรรมจีน)  

2. มีคะแนนสอบ HSK ระดับ 6 (ถ้ามี)  
3. มีความใฝ่รู้ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา และในหลักสูตรนานาชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี ้ (ส าหรับคุณวุฒิปริญญาเอก) 

  -  IELTS (Academic Module) ระดับ 6 หรือ 
  -  TOEFL - iBT (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า 79 คะแนน หรือ 
  -  TOEFL - ITP ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน หรือ          
  -  TOEFL - CBT ไม่ต่ ากว่า 213 คะแนน หรือ 
  -  MU GRAD Test 80 คะแนน 
          และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่ม ี
          ผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร 
ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ 
      1. สอนรายวิชาภาษาจีนและรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
      2. ท าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการด้านภาษาจีน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
      3. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
      4. มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ชื่อต าแหน่ง :  ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (สัญชาติไทย) 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และก าลังท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาจีน ภาษาจีนโบราณ    
    ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ จีนศึกษา  
    หรือสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (ด้านวรรณกรรมจีน)        
2. มีคะแนนสอบ HSK ระดับ 6 (ถ้ามี)       
3. มีความใฝ่รู้ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา และในหลักสูตรนานาชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
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5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี ้ (ส าหรับคุณวุฒิปริญญาโท) 
     -  TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป หรือ 

    -  IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ 
  -  TOEFL - iBT (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า 29 คะแนนขึ้นไป หรือ 
  -  TOEFL - ITP ไม่ต่ ากว่า 390 คะแนนขึ้นไป หรือ          
  -  TOEFL - CBT ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนนขึ้นไป หรือ 
  -  MU GRAD Test 36 คะแนน  
  -  MU-ELT 56 คะแนน       
 และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่ม ี
 ผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร 
ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ 
      1. สอนรายวิชาภาษาจีนและรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
      2. ท าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการด้านภาษาจีน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
      3. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
      4. มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติทั่วไป   
      1. มีสัญชาติไทย 
      2. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบรบิูรณ์  (นับถึงวันรับสมัคร) 
      3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      4. พนักงานมหาวิทยาลัย (ชาย) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการละเว้นให้เข้ารับราชการทหาร 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองหรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ กบค. ก าหนด 
     3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 
     4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี 
     5. เป็นบุคคลล้มละลาย 
       6. เคยถูกจ าคุกโทษค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท   
       หรือความผิดลหุโทษ 
     7. เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน 
        เอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
     8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย 
     9. เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
     10. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของส่วนราชการอื่นในเวลาเดียวกัน 
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อัตราเงินเดือน :      คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450 บาท  คุณวุฒิปริญญาโท 27,040 บาท  

สวัสดิการ : ประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ             
รายละเอียดการสอบ 
      1. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
      2. สอบสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณโ์ดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
 
 




