
 
ประกาศ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------- 

 ด้วยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานประจ า ณ งานบริหารการศึกษา ส านักงาน
ผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
แนบท้ายประกาศนี้ 

๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น 
๓.๑. ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (transcript)  
๓.๒. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
๓.๓. ส าเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ  
๓.๔. ประวัติและประสบการณ์การท างาน  
๓.๕. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล  ทะเบียนสมรส 
๓.๖. ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
๓.๗. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารแนบทุกฉบับ 

๔. การสมัครและการยื่ น ใบสมัคร  ผู้ ประสงค์ จะสมัคร งานสามารถกรอกใบสมัครลง ในระบบ 
E-Recruitment Online ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  

 ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย) 
  รองผู้อ านวยการฝา่ยการศึกษาและทรัพยากรบุคคล 
 ปฏิบัติงานแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๑  อัตรา 

หน่วยงาน   งานบริหารการศึกษา  ส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
คุณสมบัติทั่วไป 

๑. ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๐ ปีนับถึงวันทีส่มัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓) 
๒. ไม่เคยต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาเพราะกระท าผิดทางอาญา 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Required qualifications) : 
๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี  ในสาขา นิเทศศาสตร ์การตลาด ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ การสื่อสาร หรือ

สาขาที่เก่ียวข้อง 
๒. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน สามารถใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน ได้ในระดับดี (แนบหลักฐานคะแนนสอบภาษาจีนหรือ ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมภาษาจีน) 
๓. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน ได้ในระดับดีมาก โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๔ คะแนน หรือ 
TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๔๐ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๔๓๓ 
คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ คะแนน หรือ TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน 
หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๔๘ คะแนน  หรือ MU-ELT  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๗๐ คะแนน  และ
เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผล
คะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 

๔. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word / Excel / Power point  หรือโปรแกรม
อ่ืนๆ ได้เป็นอยา่งด ี

๕. มีความมุ่งมั่นตัง้ใจ รับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี 
๖. มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี  มีใจรักในงานดา้นบริการ (Service mind) และการประสานงาน 
๗. มีความสนใจการท างานดา้นการศึกษา การศึกษาตลอดชีพ และการประกันคุณภาพด้านการศึกษา 

๘. สามารถใช้วิธีการวิจัยเบื้องต้นในการพัฒนาการท างานได้ 
๙. มีความคิดสร้างสรรค์  เน้นท างานเชิงรุก  และการท างานเป็นทมี 
๑๐. สามารถท างานในภาวะเร่งด่วนได้อย่างดี 
๑๑. สามารถท างานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้ 
๑๒. หากมีประสบการณ์การท างาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ   หน้าที่รบัผิดชอบโดยย่อ : 
๑. บริหารจัดการและประสานงาน การจัดการเรียนการสอนแบบยดืหยุ่น 
๒. บริหารจัดการและประสานงาน การจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
๓. ประสานงาน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนานาชาติ  
๔. จัดกิจกรรม ด้านการศึกษา  โครงการการอบรม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
๕. ประสานงานและจัดท าข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
๖. จัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษาของสถาบันฯ   
๗. จัดท ารายงานผลข้อมูลการปฏิบตัิงานดา้นการศึกษา 
๘. ประสานงานทัง้ภายในและภายนอกสถาบันฯ ในการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของงาน

การศึกษา 
๙. เชิญชวน ให้ค าปรึกษา  และแนะน ากิจกรรมต่างๆ ของสถาบนัฯ แก่ผู้ใช้บริการ และกลุ่มเปา้หมาย 
๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

๑. พิจารณาผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร ประวตัิส่วนตัวและประวัติการท างาน 

๒. สอบข้อเขียน  

๓. สอบสัมภาษณ ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ   

อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท (ยงัไม่รวมเงนิเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่) 

การรักษาพยาบาล : สิทธิกองทุนประกนัสังคม/ กองทนุเงินทดแทน/ กองทุนพนักงานมหาวทิยาลัย  

สวัสดิการ : สวัสดิการส าหรับบคุลากรภายในสถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา 


		2021-10-07T21:04:08+0700
	renu.mue




