ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์
*******************************************************************************************

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิท ยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตําแหน่ง นักวิช าการศึกษา สัง กัด งานการศึก ษา
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตําแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก Download ใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha
และยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm
หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th
หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
4.2 ใบปริ ญ ญาบั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รอง ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อํ า นาจว่ า เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ครบถ้วนตามหลักสูตร พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
4.3 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
4.4 สําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ
ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ตําแหน่ง

นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา

หน่วยงาน

งานการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒปิ ริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
หรือมีใบ สําเนาแสดงวิทยฐานะว่าสําเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet
ได้ในระดับดี
3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้
4. หากมีประสบการณ์ในการประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานบริการการศึกษาและประสานงานการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประสานงานการรับนักศึกษา สื่อสารข้อมูลด้านการเรียนการสอน และบริการการศึกษา
แก่นักศึกษาและอาจารย์ ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ประสานงาน
การประเมิ นคุ ณภาพการเรี ยนการสอน และการพั ฒนาหลั กสู ตร เตรี ยมการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. ประสานงานกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
3. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
จัดส่งเอกสาร และข่าวการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดหรือร่วม
ดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อรายงานและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราเงินเดือน

19,500 บาท หรือตามคุณวุฒิ และพิจารณาตามความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่น
ความรู้หรือประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์
**********************************************************

