
 

ประกาศ  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------- 
 ด้วยวิทยาลยัศาสนศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล มีความประสงค์รับสมคัรคดัเลือกบคุคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)  ต าแหน่ง นกัวิชาการศกึษา  จ านวน ๑ อตัรา  ปฏิบตัิงานหลกัสตูร
บณัฑิตศกึษา งานบริการการศกึษา วิทยาลยัศาสนศกึษา  มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
 

๑.  คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
คณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ระบไุว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี  ้
 

๒.  การสมัครและการย่ืนใบสมัคร 
ผู้ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ ตัง้แต ่

บัดนีจ้นถงึวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีชอ่งทางการย่ืนเอกสาร ดงันี ้ 
๒.๑ ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาท่ี “หน่วยทรัพยากร

บคุคลชัน้ ๒ วิทยาลยัศาสนศกึษา เลขท่ี ๙๙๙ ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ๗๓๑๗๐”วงเล็บมมุซองขวา “สมคัรงานต าแหนง่นกัวิชาการศกึษา” หรือ         

๒.๒ ย่ืนเอกสารด้วยตวัเองท่ี หน่วยทรัพยากรบุคคล ชัน้ ๒ วิทยาลัยศาสนศึกษา เลขท่ี ๙๙๙  
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เวลา ๙.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. (เว้นวนัหยดุราชการ) หรือ  

๒.๓ ส่งเอกสารรูปแบบไฟล์อิเล็คทรอนิคส์ พร้อมเอกสารหลกัฐานโดยท าเป็น File เดียวกนัทัง้หมด 
จ านวน ๑ ไฟล์เทา่นัน้ ในรูปแบบไฟล์ PDF สง่มาท่ี sariya.sae@mahidol.ac.th  

 

๓.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 
      ๔.๑  ใบสมคัร ติดรูปถ่ายหน้าตรง (ไมเ่กิน ๖ เดือน) พร้อมแนบประวตัสิ่วนตวั (CV) 
      ๔.๒  ส าเนาใบปริญญาบตัร หรือใบประกาศนียบตัร หรือหนงัสือรับรองซึง่ได้รับอนมุตัจิากผู้ มี

อ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาครบถ้วนตามหลกัสตูรแล้ว จ านวน ๑ ฉบบั 
      ๔.๓  ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) จ านวน ๑ ฉบบั 
      ๔.๔  ผลคะแนนการทดสอบภาษาองักฤษ TOEIC ไมต่ ่ากว่า ๔๐๐ คะแนน  
      ๔.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา อยา่งละ ๑ 

ฉบบั 
      ๔.๖  หนงัสือรับรองการท างาน (กรณีมีประสบการณ์) 

mailto:sariya.sae@mahidol.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 
เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันท่ี    ๑๖   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ต าแหน่ง  นกัวิชาการศกึษา  จ านวน ๑ อตัรา 
หน่วยงาน  หลกัสตูรบณัฑิตศกึษา งานบริการการศกึษา วิทยาลยัศาสนศกึษา 
คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  
 ๑. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา        
การวิจยัทางการศึกษา บริหารธุรกิจ การจดัการ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อายไุม่เกิน ๔๐ ปี นบัถึงวนัท่ี
สมคัร (เพศชายต้องผา่นการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ TOEIC ไม่น้อย
กว่า ๔๐๐ คะแนน และเป็นผลการสอบท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันท่ีย่ืนใบสมัคร (หากไม่มีผล
คะแนนจะไมพ่ิจารณาใบสมคัร) 
 ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็น
อยา่งดี   

๔.  มีความละเอียดรอบคอบ ขยนั อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ได้ 
๕. หากมีประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัท าข้อมลูเก่ียวกบั AUN-QA หรือประสบการณ์ในการจดัท า

รายงานการประเมินผลตา่งๆ ขององค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
 ๑. ปฏิบตังิานบริการการศกึษาและประสานงานการเรียนการสอนหลกัสตูรปริญญาโท – ปริญญา
เอก (นานาชาต)ิ ด้านการให้บริการข้อมลู การจดัเก็บข้อมลู สรุปผลข้อมลู และน าเสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 ๒. ประสานงานการรับสมคัรนกัศึกษาต่างชาติ ส่ือสารข้อมูลด้านการเรียนการสอน และบริการ
การศึกษาแก่อาจารย์ นักศึกษาไทยและต่างชาติ ประสานงานกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
ตลอดหลกัสตูร  
 ๓. จดัท าเอกสารตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรบณัฑิตศกึษาท่ีมีการประสานงานมาจากหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องกบัด้านการศกึษา นกัศกึษา และอาจารย์ในหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา  
 ๔. ประสานงานกิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
 ๕. ปฏิบตังิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาคณุสมบตัิตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพ่ือสอบสมัภาษณ์  
อัตราเงนิเดือน คณุวฒุิปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาท   
      
        
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประเภทบุคลากร 
 O พนักงานมหาวิทยาลัย O พนักงานมหาวิทยาลัย O ลูกจ้างชั่วคราว 
 

ต าแหน่ง  ...................................................................................................... 
หน่วยงาน ............................................................................................................................. 
 

ส่วนงาน   ............................................................................................................................. 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)…………………………………….……………………...นามสกลุ…………………………………………………………………………….. 

NAME (MR./MISS/MRS.)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วัน  เดือน  ปีเกิด………………………………………………………………………ปัจจุบันอาย…ุ…………..……...ปี…………….………เดือน 
3. เชื้อชาติ………………………สัญชาต…ิ…………………ศาสนา………………..…………….สถานท่ีเกิด (จังหวัด)....................................................... 

4. บัตรประชาชนเลขท่ี ออกให้ ณ .......................... วันหมดอายุ ................... 
5. สถานภาพทางทหาร    (   ) ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก .......................................................................................................................   
    (   )  ปลดเป็นทหารกองหนุน พ.ศ. ...........................  (    ) จะเกณฑ์ พ.ศ. ................................... 
6. ช่ือ-สกุล บดิา………………………………………………………………..……ช่ือ-สกุล มารดา………………………………………….……………………………… 
7. สถานภาพการสมรส……………………….……..ช่ือ-สกุล คูส่มรส…………………………………………………………………………….………………………... 
8. ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

โทรศัพทบ์้าน…………………..………. โทรศัพท์มือถือ………………………………..………. Email Address……………..………………………………… 
 

2.  ประวัติการศึกษา  (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึน้ไปหรือเทียบเท่า) 
1.  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลีย่………...……………

สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. ………………………………….. 
  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลีย่………...……………
    
      สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. …………………………………..
 คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน 
  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลีย่………...……………
   
      สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
3.  ประวัติการท างาน 

เอกสารแนบ 1 
เลขประจ าตัวสอบ …......………… 

 
รูปถ่าย 
ติดกาว 
เท่านั้น 



 3.1 กรณีท างานที่อื่น 
 

สถานที่ท างาน/โทรศัพท์ ต าแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

ตั้งแต่ – วันที่ 
สาเหตุที่ออก 

     

     

 
-2- 

 

 3.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ส่วนงาน / หน่วยงาน ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

 ตั้งแต่ – วันที่ 
สาเหตุท่ีออก เงินชดเชย 

 O ข้าราชการ 

O พนักงานมหาวิทยาลัย 
O พนักงานมหาวิทยาลัย    
    (ชื่อส่วนงาน) 
O ลูกจ้างชั่วคราว 

    
 

O ได้รับแล้ว 
  

 

O ยังไม่ได้รับ 
 

 
4.  สถานภาพการท างานในปัจจุบัน 
  (   ) ต าแหน่ง………………………….……………………………………..…เงินเดือน……………………..…...บาท ระยะเวลา ………..ปี …………เดือน 
         สถานท่ีท างาน…………………………………………………….……………………………………..……จังหวัด....................................................... 
 (   ) ว่างงาน  ระยะเวลา...................................... สาเหตุการว่างงาน................................................................................................... 
 
5. ข้อผูกพันตามสัญญาปฏิบัตงิานชดใช้ทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น กรณีลาศึกษา/ ฝึกอบรม  
 (   ) ไม่มี (   ) มี ทุน............................................................... หน่วยงาน.................................................................................... 
 

6.  ความสามารถพิเศษ  
 (   ) พิมพ์ดีดไทย ...............................ค า/นาที  (   ) พิมพ์ดีดอังกฤษ ...............................ค า/นาท ี
 (   ) คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรม................................................................................................................................................ 
 (   ) ภาษาอังกฤษ ระบุ (ดี/พอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน .......................... 
  คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบุ)  .................................   ได้คะแนน ......................... 
 (   ) ภาษา.............................ระบุ (ดี/พอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน .......................... 
 (   ) ขับรถยนต์ได้ใบขับขี่ No. ………………………………………… 
 (   ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..…………………………………………………..……………… 
 



7.  ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร หรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
8. ทราบประกาศรับสมัครจาก   
 (   ) ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย (   ) ประกาศรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (   ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  (   ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
 (   ) เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย   (   ) หนังสือพิมพ์ 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลครบถ้วนตามข้อเท็จจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)…………………………………………………………. 
             (…….........…………………….......……………………) 
                       ผู้สมัคร 
 
                               วันท่ี…………เดือน………………….พ.ศ………… 

 

แบบ ก.บ.ค. แบบ ก.บ.ค. 
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