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รายละเอียดแนบท้ ายประกาศสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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1. ตาแหน่ งทีบ่ รรจุ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา จานวน 2 อัตรา (หมวดเงินอุดหนุน)
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
2.1 วุฒิการศึ กษาปริ ญญาโท ทางการศึ กษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริ หารรัฐกิ จ บริ หารธุ รกิ จ การจัดการทัว่ ไป หรื อ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีความรู ้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2.3 มีความรู ้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2.4 มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็ นอย่างดี
2.5 มีความสามารถในการจัดการศึกษาและข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุ ปเหตุผล
2.6 มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึ กษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
2.7 มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า นภาษาอัง กฤษ (อ่ า น-พู ด -ฟั ง -เขี ย น) ในระดับ ดี / ดี ม าก มี ห ลัก ฐานการผ่า นการทดสอบ
ภาษาอังกฤษโดยมีคะแนนไม่ต่ากว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- IELTS (Academic Module) ไม่ต่ากว่า 4 คะแนน
- TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
- TOEFL – ITP ไม่ต่ากว่า 433 คะแนน
- TOEFL-CBT ไม่ต่ากว่า 120 คะแนน
- TOEIC ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
- MU GRAD Test ไม่ต่ากว่า 48 คะแนน
- MU-ELT ไม่ต่ากว่า 70 คะแนน
ผูส้ มัครจะต้องยืน่ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) ประกอบการสมัคร ยกเว้นผูท้ ี่
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสูตรนานาชาติ หรื อผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาสื่ อสาร หรื อศึกษาในหลักสูตรการเรี ยนการสอนที่เป็ นภาษาอังกฤษ
ผูส้ มัค รที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กและได้รั บ การบรรจุ เ ป็ นพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ต้อ งมี ผ ลคะแนนสอบภาษาอัง กฤษ
ประกอบการเรี ยกบรรจุ ยกเว้นในกรณี ที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลื อกเห็ นว่ามี ความจาเป็ นในการรั บเข้าบรรจุ ให้ยื่น
ผลการสอบภาษาอังกฤษประกอบการบรรจุ แต่งตั้งเข้าเป็ นพนักงานได้ โดยมี กาหนดภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่
เริ่ มปฏิบตั ิงานกับมหาวิทยาลัย และในกรณี ที่ไม่สามารถยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ถือว่า
ไม่ผา่ นการทดลองปฏิบตั ิงาน
2.8 มีประสบการณ์ดา้ นงานการศึกษาจะได้รับการพิจารณาก่อน

3. ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
3.1 ปฏิบตั ิงานวิชาการศึกษา โดยปฏิบตั ิหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อหลายอย่าง เช่น ศึกษาวิเคราะห์ แนะแนวการศึกษา
และหลักสูตร รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินความเสี่ ยง
3.2 ใช้เทคโนโลยีทางการศึ ก ษา ให้คาแนะนาแก่นักศึ กษาและประชาชนทัว่ ไปเกี่ ยวกับการศึ กษาและหลักสู ตร สารวจ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการศึกษา
3.3 วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุ งแก้ไข ติดตามประเมินและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบตั ิงาน
3.4 จัดทาหนังสื อราชการและจัดการฐานข้อมูล
3.5 เตรี ยมงานจัดทาเอกสาร พัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร การเรี ยนการสอน จัดประชุมหลักสู ตร และประชุมนักศึกษา
การสัมมนา การอบรม และการศึกษาดูงาน ตลอดจนสรุ ปรายงานการประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3.6 ติดต่อประสานงานด้านการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งติดต่อประสานงานจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้แก่นกั ศึกษา การออกนิทรรศการการศึกษา บริ การและส่งเสริ มการศึกษา
3.7 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรื องานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. หลักเกณฑ์ การคัดเลือก
4.1 รอบแรก คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครเพื่อคัดเลือกผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (Shortlisted candidates)
4.2 รอบสอง สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
5. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
อัต ราเงิ น เดื อ นๆ ละ 22,750 บาท และสวัส ดิ ก าร เช่ น ประกัน สัง คม กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ทุ น พัฒ นาศัก ยภาพ
และสวัสดิการอื่นๆ ของสถาบันฯ
6. การสมัคร
ส่งเอกสารและหลักฐานในรู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สกุล PDF File ทางอีเมลด้านล่างนี้
นายณัฐวุฒิ จันทร์ อ่ นุ E-mail nuttawut.jun@mahidol.ac.th ตั้งแต่ บัดนีถ้ งึ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ โทรศัพท์ 02-441-0201 ต่ อ 219 โทรสาร 02-441-9333

