
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลยัมหดิล 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลกูจ้างชั่วคราว 
……………………………… 

 ด้วย   วิทยาลัยราชสุดา   มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  นครปฐม  มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานวิทยาลัยราชสุดา จํานวน  ๑  อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 ตําแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งจะปรากฏอยู่ในบัญชรีายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗

โดยอนุโลม และคุณสมบัติเฉพาะ ตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยราชสุดา  หน่วยการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   ชั้น  

๒   เลขที่   ๑๑๑    หมู่  ๖    ต. ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  โทร.๐-๒๘๘๙-๕๓๑๕-๙ ต่อ ๒๔๑,๓๑๑ 
ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  ในวัน เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ  และสามารถดาวน์โหลดใบ
สมัครได้ที่ http://www.rs.mahidol.ac.th/หรือ http://www.mahidol.ac.th/ (ศูนย์ข้อมูลผู้สมัครงาน) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 
 ๔.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จํานวน ๑ ฉบับ 

๔.๓ สําเนาใบปริญญา ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือหนังสือรับรอง(ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุ มั ติ จ า ก ผู้ มี อํ า น า จ        
ว่าเป็นผู้จบการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว) 

 ๔.๔ สําเนา Transcript พร้อมตัวจริง  จํานวน  ๑ ฉบับ 
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น สําเนาใบขับขี่รถยนต์ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล สําเนาใบทะเบียนสมรส สําเนาใบกองเกิน

ทหาร  เป็นต้น  
๔.๖ หนังสือรับรองการผ่านงานหรือมีบุคคลรับรองการปฏิบัติงาน จํานวน ๒ คนขึ้นไป 

    ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ  บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
      อาคารอํานวยการ ชั้น ๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 

                                               ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๔ 
                                              
                                                                               (ลงนาม) พิมพา  ขจรธรรม 
                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา  ขจรธรรม) 
                                             คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
          

 



 
 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศวิทยาลัยราชสดุา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงวันที ่   ๑๑   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 
ตําแหน่ง  :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน ๑ อัตรา  
                                           อตัราค่าจา้งเดือนละ ๗,๙๔๐ บาทและเงินค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  : ๑.  คุณวุฒิปรญิญาตรี  ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถติิ 

๒. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว) 
๓. อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันรับสมัคร 
๒. มีประสบการณด์้านงานสารบรรณมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 1 ป ี
๓. มีความรู้ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม  

Word ,Excel, Powerpoint 
๔. หากมีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะพิจารณาเป็นพเิศษ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ  :        ๑.ปฏิบัติงานธุรการของงานแผนพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ 
            ๒.จัดทําและรวบรวมขอ้มูลในการรายงานผลการดําเนินงานต่างๆ 
                ทั้งภายใน-ภายนอกของวิทยาลัย 
            ๓.บันทกึข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information System : MUFIS) 
                และระบบงบประมาณ Module FM (MU-ERP) และระบบสารบรรณของงาน 
           ๔.อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
   
วิธีการสอบคัดเลือกฯ   :          ๑. สอบข้อเขียน 
                  - ความรู้ด้านการจับประเด็น 
                  - ความรู้ด้านธรุการและงานสารบรรณ 
                  - ความรู้ด้านการสรุปรายงานผล 
               ๒.สอบปฏิบัติ 
                  - ความรู้ด้านคอมพิวเตอร ์
               ๓.สอบสัมภาษณ์ 
                  

****************************************** 
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ใบสมัครเพื่อเข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุเป็น 
 ลูกจ้างประจาํ            ลูกจ้างชั่วคราว         อาสาสมัครฝึกงาน 

ตําแหน่งที่ต้องการสมัคร…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 ประวัติส่วนตัว  
ชื่อ…………………………………………………………………………………..นามสกุล ……………………………………………..…………………อายุ…………………ป ี
วันเดือนปีเกิด…………………………………………..…………. ส่วนสูง…………..……….ซม. น้ําหนัก………………..…..…กก. กรุ๊ปเลือด.......................... 
เลขที่บัตรประชาชน  -  -  -  -  ออกให้ ณ …………………………………………………………………….. 
บัตรหมดอายุ……………………………….  บัตรประกันสงัคม …………….……………….  บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี………………………………..……. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน...................................................................................................................................................................................... 
...……………………………………………………………………………………………………………………………..…โทรศัพท์………………………………………………… 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้..................................................................................................................................................................................... 
..............................................................โทรศัพท์………………………..……………..……………E-Mail………………………………..…………………………… 
กรณีเร่งด่วนติดต่อได้ท่ี………………………………………………………….…………ท่ีอยู่………………………………………………………….………………………….     
.............................................................................................เกี่ยวข้องเป็น…………………….….………...……โทรศัพท์…………………….………………. 
ชื่อบิดา…………………………………………………………..…………………………………..………………อาชีพ………………………………..…………………………… 
ชื่อมารดา…………………………………………………………………………………………………..……….อาชีพ……………………………………………………………… 
พี่น้อง……………………….คน   ท่านเป็นคนที่……………………… 
สถานภาพ      โสด   สมรส   หย่า   แยกกันอยู่ 
ชื่อคู่สมรส………………………………………………………………………………………อาชีพ…………………………………………………………………………………… 
สถานภาพทางการทหาร      ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว     ได้รับการผ่อนผัน    เรียน นศท.    รอการเกณฑ์ทหาร 
2ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา เกรดเฉลี่ย ป ีพ.ศ.ท่ีจบ
การศึกษา 

ประถมศึกษา     

มัธยมศึกษา     

ปวช     

ปวส     

อนุปริญญา     

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท     

อื่นๆ     

3ความรู้ความสามารถพิเศษ 
พิมพ์ดีดไทย……………………….คํา/นาที   พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ……………………….คํา/นาที 
คอมพิวเตอร์โปรแกรม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ความสามารถในการขับขี่         รถยนต์เลขที่……………………………………………   รถจักรยานยนต์เลขที่................................................. 
ความสามารถอื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

รูปถาย 
ขนาด 1 นิ้ว 



-2- 
4 ความสามารถด้านภาษา(โปรดระบุ ดีมาก/ ดี / ปานกลาง) 

ภาษา พูด อ่าน เขียน ความเข้าใจ 
อังกฤษ     
อื่นๆ……………………………
………………..………..………
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

5 ประสบการณ์การทํางาน 

ตําแหน่ง สถานที่ เงินเดือน 
ระยะเวลา 

(เดือน ป ี– เดือน ปี) 
สาเหตุท่ีออก 

     
     
     
     
6 ประสบการณ์การฝึกงาน/ฝึกอบรม 

เรื่อง สถานที่ 
ระยะเวลา 

(เดือน ป ี– เดือน ปี) 
   
   
   
7 สถานภาพการทํางานในปัจจุบัน 

  ว่างงาน   ระยะเวลา…………….…………….ปี /เดือน สาเหตุการว่างงาน……………………………………………………..………..………………………… 
  ทํางาน ประจํา  สถานที่ทํางาน…………………..………………………….ตําแหน่ง……………………………..………….เงินเดือน……………..….....บาท 

              ชั่วคราว สถานที่ทํางาน……………………..……………………….ตําแหน่ง………………………………………..เงินเดือน……………….…...บาท 
 กําลังศึกษาต่อระดับ………………………..……….…………สาขา………………………………..……สถาบันการศึกษา…………….……………………..………. 

8 ท่านทราบข้อมูลการรับสมัครงานในครั้งนี้จาก 
  บุคคลภายในมหาวิทยาลัย     บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   หนังสือพิมพ์………..………...……..  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 
  ประกาศที่ติดตามหน่วยงานในมหาวิทยาลัย   ประกาศที่ติดตามหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย   ศูนย์ข้อมูลผู้สมัครงานมหาวิทยาลัย 
  อื่นๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9 โปรดระบุรายนามผู้รับรองการทํางานของท่านหรือผู้อ้างอิง จํานวน 2 ราย 
1ชื่อ-นามสกุล…………………………………………..…………….……………ตําแหน่ง……..…………………………………………โทรศัพท์………………………….… 
2ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………ตําแหน่ง….....................................................โทรศัพท์………………………..…. 
10 ผู้แนะนําในการสมัครงานในครั้งนี้คือ 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………ตําแหน่ง….................................เกี่ยวข้องเป็น.............................โทรศัพท์………………………..… 
 

               ลงชื่อ………………………………..………….ผู้สมัคร 
                     (……………………………………………) 
               วันที่................................................................          

 
 

 

สําหรับเจ้าหน้าที ่
เอกสารประกอบการสมัคร                   

 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  สาํเนาวฒิุการศึกษา transcript  สําเนาปริญญาบัตร 
 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน   สาํเนาใบผา่นการเกณฑ์ทหาร 
 สําเนาใบขับขี่รถยนต์(ตําแหน่งพนักงานขบัรถยนต)์ 

ลงช่ือ………………………………………เจ้าหน้าท่ีผูร้ับสมัคร 
                                          (………………………………………) 
                                     วันท่ี………………………………………. 


