
 
 

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  

ศูนย์ศึกษาดนตรีส าหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) 
...................................................................... 

 
ด้วย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ

เป็นพนักงานวิทยาลัย ๑ อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานทะเบียน) จ านวน ๑ อัตรา สังกัด 
ศูนยศ์ึกษาดนตรีส าหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ 

ต าแหน่งที่จะบรรจุ ปรากฎอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ.๒๕๖๓ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตามท่ีระบุไว้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. การสมัครและการยื่นประวัติส่วนตัว 

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้ 

๓.๑ ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ งานทรัพยากร
บุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม  ๗๓๑๗๐ โดยวงเล็บมุมซองขวาบน “สมัครงานต าแหน่ง (ระบุต าแหน่งที่ต้องการสมัคร) หรือ 

๓.๒ ส่งทางอีเมล msmu.mahidol@gmail.com โดยระบุในช่อง Subject: “ต าแหน่งที่ต้องการ
สมัคร_ชื่อ_นามสกุล” พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐาน โดยท าเป็นไฟล์เดียวกัน จ านวน ๑ ไฟล์ 
ขนาดไม่เกิน 20 MB ในรูปแบบ “PDF File” หรือ 

๓.๓ ยื่นประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรี
อุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครตามช่องทางการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. 
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๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
๔.๑ ประวัติการส่วนตัวและประวัติท างาน  
๔.๒ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 
๔.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบกองเกินทหาร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส 
๔.๕ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
๔.๗ ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ วิ ท ย า ลั ย ดุ ริ ย า ง ค ศิ ล ป์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  www. music. mahidol. ac. th  แ ล ะ 

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/index.php 
       
 
 
      ประกาศ ณ วันที่  ๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
       (ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ) 

          คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง:     นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานทะเบียน)  จ านวน ๑ อัตรา 
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ศึกษาดนตรีส าหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ 
คุณสมบัติผู้สมัคร: 

 เพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว) 

 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จ ากัดสาขา  

 มีอายุไม่เกิน ๓๐ปี  

 ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
- IELTS(Academic Module)คะแนนไม่ต่ ากว่า 4 
- TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ ากว่า 40 
- TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ ากว่า 433 
- TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ ากว่า 120 
- TOEIC คะแนนไม่ต่ ากว่า 500 
- MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ ากว่า 48 
- MU-ELT คะแนนไม่ต่ ากว่า 70 

 มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี  

 มีใจรักในงานบริการ, ขยัน, อดทน 

 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์ได้ 

 ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี 

 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ: 
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้ข้อมูลการเรียนการสอนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง, รับสมัครนักเรียน, จัด

ตารางเรียน, ด าเนินการด้านจัดสอบ งานด้านและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก:  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
อัตราเงินเดือน:   อัตราแรกบรรจุ  บวกเพ่ิมประสบการณ์ตามเกณฑ์ 

 




