
 
 

 
 
 

 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์  

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราวคณะศิลปศาสตร์ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

................................................. 
  คณะศิลปศาสตร์ จะด าเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว          
คณะศิลปศาสตร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพ่ือปฏิบัติงาน ณ งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้                
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ต าแหน่งที่จะบรรจุ (ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)      
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

3.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน (ถ้ามี)  
 3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จ านวน 1 รูป 
 3.3 ใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  
 3.4 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก พร้อมรับรองส าเนา  
               ถูกต้อง 1 ฉบับ 
           3.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 
           3.6 หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทหารกองเกิน เป็นต้น 

4.  วิธีสมัคร 
     กรอกใบสมัครในระบบ e-Recruitment Online ที่  http: //www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  
     ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564   
  

5.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 
     ในระบบ e-Recruitment Online ที ่http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment และ www.la.mahidol.ac.th  
 

6.  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณกุณชญา  สิทธิสุข โทร. 082-064-8979 หรือ E-Mail:Ramida.sit@mahidol.edu  
 
                                                                                ประกาศ ณ วันที่       กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่) 
                                                                                           คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ฉบับลงวันที่       กันยายน  พ.ศ. 2564 

ชื่อต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
หน่วยงาน   งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
 1. หากมีทักษะภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 2. หากมีความรู้ภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
        3. เป็นผู้มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
3. หากผู้สมัครเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการละเว้นให้เข้ารับราชการทหาร 
4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  

          2.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ค.ก าหนด 
 3.  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอ่ืน 
 4.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี 

           5.  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 6.  เคยถูกจ าคุกโทษค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือ  
                ความผิดลหุโทษ 

        7.  เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ   
                  หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
        8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น 
        9.  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.  ปฏิบัติงานด้านการศึกษาภายใต้งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
2.  จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี 
3.  ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลงานต่างๆ ด้านการศึกษาของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี 

          4.  ประสานงานกับคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี และหน่วยงานอ่ืน  ๆภายใน และภายนอกคณะศิลปศาสตร์  
        5.  ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)             
            เช่น เข้าร่วมประชุม จดรายงานการประชุมและสรุปรายงานการประชุม 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
1. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 100 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

อัตราเงินเดือน   บรรจุโดยใชก้รอบอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท 
สวัสดิการ         ประกันสังคม 
ก าหนดการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียนความรู ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
2. สอบสัมภาษณโดยใชภาษาไทย วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
3. ประกาศผลสอบคัดเลือกภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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