
 
 

ประกาศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจเุป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ

บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างาน) จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน                
ณ งานการศึกษา ส านักงานคณบด ีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

๑. ต ำแหน่งทีจ่ะบรรจุและคณุสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

๒. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑ ข้อ ๖ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ 
วาระการด ารงจ าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่
มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี ้

๓. วัน เวลำ และสถำนที่สมคัรสอบ  
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ 

ห้อง ๘๑๖ ชั้น ๘ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา (ยกเว้นวันหยุดราชการ) และ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ ตั้งแต่วันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

  
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร  

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไมใ่ส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป  
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
๔.๒ ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่า
เป็นผู้จบการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแลว้) หรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา 
(ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา)  
๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) จ านวน ๑ ฉบับ  
๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน ฉบับจริง พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ  

/๔.๕ หลักฐานอื่นๆ .... 



- ๒ – 
 

๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล หรือใบส าคัญการสมรส 
๔.๖ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD Test ไม่ต่ ากว่า ๓๖ คะแนน หรือ 
TOEIC ไม่ต่ ากวา่ ๔๐๐ คะแนน ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด  
 

๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิสอบ วัน เวลำ และสถำนที่สอบ  
คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมวันเวลา และสถานที่สอบ ในวันที่                              

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา 
และ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment 
 
 

ประกาศ ณ วันที่          สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
.  
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลมิ อิศรางกูร ณ อยุธยา)  
  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  

USER
Pencil

user
Text Box
๒๖  



ต ำแหน่ง    นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างาน) จ านวน ๑ อัตรา  
อัตรำค่ำจ้ำง    ปริญญาตรี เดอืนละ ๒๐,๐๙๐ บาท  
    ปริญญาโท เดือนละ ๒๓,๔๔๐ บาท 
เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำงำน    ๓,๕๐๐  บาท 
หน่วยงำน    งานการศึกษา ส านักงานคณบด ี
    
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง      

๑. อายุ ๓๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔๕ ปี   
๒. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาศกึษาศาสตร์ บริหารการศึกษา ศิลปศาสตร์ 

การจัดการ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   
๔. มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่และมีประสบการณ์การ

ท างานด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑-๒ ปี 
๕. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และติดตาม

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
๖. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ 

Interne ไดเ้ป็นอย่างด ี
๗. มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลในเชิงสารสนเทศ 
๘. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ให้ค าปรึกษาแนะน าและ

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๙. มีความเป็นผู้น า คุณธรรม จรยิธรรม สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว ท างานเป็นทีมได ้

มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานที่ดี   
๑๐. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนน

ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนทีม่ีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถงึวันที่ยื่นใบสมคัร 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   

๑๑. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บรหิารที่มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการหรือใหก้ารรับรอง กรณียังไม่ผ่าน
การอบรม หากได้รับคัดเลือก จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และ
ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารภายใน ๑ ปี   

๑๒. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา   

 
 
 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล ลงวันที่            สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑. วางแผน จัดระบบงาน พัฒนา และบริหารงานทั่วไปของด้านงานการศึกษา   
๒. ด าเนินงานด้านบริหารของหน่วย เช่น ควบคุม ติดตามการสรุปแผนงานของงาน ประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะฯ ภายนอกคณะฯ และนักศึกษา  
๓. ก ากับดูแล มอบหมายงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านต่างๆ เช่น  การ

จัดท าหลักสูตร การรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา 
งานบริการการเรียนการสอน การจัดการฝึกอบรม การประกันคุณภาพการศึกษา และงานด้าน
กิจการนักศึกษา  

๔. ผลักดันการด าเนินการด้านการศึกษาตามแผนยุทธศาสตรข์องคณะฯ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
ได้อย่าง 

๕. วางแผน และจดัท างบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งควบคุมดูแล และตรวจสอบการ
ด าเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้างวัสดุ และครุภัณฑ์ งานด้านบุคคล   

๖. พิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานและน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชามาด าเนินการตามวัตถุประสงค์   

๗. ให้ค าปรึกษา แนะน า และชว่ยแก้ไขปัญหาการด าเนินงานแก่ผู้ใต้บังคับบญัชาเพ่ือปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้   

๘. ให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบข้อสงสัย และอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับ
มอบหมายแกบุ่คลากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายใหป้ระสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน    

๙. เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะท างานต่างๆของคณะฯ และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   

๑๐. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก  

๑. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๒. การสอบข้อเขียน 
๓. การสัมภาษณ ์
๔. การทดลองปฏิบัติงาน 

 

 




