
 
 

 
 
 

 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์  

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะศิลปศาสตร์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

................................................. 
  ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะศิลปศาสตร์ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เพ่ือปฏิบัติงาน ณ งานการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการสมัคร
งานต าแหน่งดังกล่าวจ านวนน้อยราย ในการนี้ งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัคร
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปอีก จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 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 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  
 3.4  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 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 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564   
  

5.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
     ในระบบ e-Recruitment Online ที ่http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment และ www.la.mahidol.ac.th  
 

6.  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุณชญา  สิทธิสุข โทร. 02-441-4401-4 ต่อ 1714 
 
                                                                               ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่) 
                                                                                           คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ฉบับลงวันที่       ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
หน่วยงาน   งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
 1. มีความรู้ ความสามารถในด้านงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2. มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี 
 3.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ได้ 
        4. มีความเป็นผู้น า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ มีความขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อ 
           การปฏิบัติงานที่ด ีสามารถติดต่อประสานงานหรือท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่น  
           และความยืดหยุ่น 
        5. หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 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 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก จัดท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ ได้ 
2. ดูแลประสานงานหลักสูตรต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์  
3. วางแผน/พัฒนาการด าเนินการด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการศึกษา 
5. ออกแบบเนื้อหาส าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหลักสูตร 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

     

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     
 1. สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะต าแหน่ง 100 คะแนน  
 2. สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน 
 

อัตราเงินเดือน   คุณวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท  
สวัสดิการ         ประกันสังคม 
 
 


		2021-10-08T16:40:21+0700
	natthapong.cha




