
 ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 

 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ------------------------------------------- 

 ดวย  โครงการ  จัด  ต้ัง  วิทยาเขต  อำนาจเจริญ  มหาวิทยาลัย  มหิดล  ประสงค  รับ  สมัคร  สอบ  คัด  เลือก  บุคคล  ภายนอก 

 เพ่ือบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

 1. ตำแหนงที่จะบรรจุ 

 1.1  ตำแหนง  นัก  วิเคราะห  นโยบาย  และ  แผน  โดย  มี  คุณสมบัต ิ ใน  ตำแหนง  ดัง  กลาว  ที่  จะ  บรรจ ุ ปรากฏ  อยู  ใน  ราย 

 ละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

 ผู  สมัคร  รับ  การ  คัด  เลือก  ตอง  มี  คุณสมบัติ  ทั่วไป  ตาม  ขอ  บังคับ  มหาวิทยาลัย  มหิดล  วา  ดวย  การ  บริหาร  งาน  บุคคล 

 พนักงาน  มหาวิทยาลัย  พ  .  ศ  .  2551  และ  มี  คุณสมบัต ิ เฉพาะ  ตำแหนง  ตาม  ที่  ระบุ  ไว  ใน  ราย  ละเอียด  เก่ียว  กับ  การ  สอบ  แนบ  ทาย 

 ประกาศนี้ 

 3. สถานท่ีการรับสมัคร 

 ใหผูประสงคจะสมัครงานสามารถเลือกชองทางการสมัครได 3 ชองทาง ดังนี ้

 3.1  สง  จดหมาย  สมัคร  งาน  ทาง  ไปรษณีย  พรอม  แนบ  หลัก  ฐาน  ประกอบ  การ  สมัคร  มา  ที่  “  โครงการ  จัด  ตั้ง 

 วิทยาเขต  อำนาจเจริญ  มหาวิทยาลัย  มหิดล  เลข  ที่  259  หมู  13  ตำบล  โนน  หนาม  แทง  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  อำนาจเจริญ 

 37000  วงเล็บมุมซองบนขวา “สมัครงานตำแหนง………….(โครงการ  จัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ)”  หรือ 

 3.2  ยื่น  เอกสาร  ดวย  ตนเอง  ท่ี  สำนักงาน  โครงการ  จัด  ตั้ง  วิทยาเขต  อำนาจเจริญ  มหาวิทยาลัย  มหิดล  ช้ัน 

 1  อาคาร  เรียน  รวม  เลข  ที่  259  หมู  13  ตำบล  โนน  หนาม  แทง  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  อำนาจเจริญ  37000  เวลา  09.00  – 

 16.00 น. (เวนวันหยุดราชการ) 

 3.3  สง  เอกสาร  หลัก  ฐาน  ใน  รูป  แบบ  ไฟล  อิเล็กทรอนิกส  โดย  ระบุ  ใน  ชอง  Subject:  ตำแหนง  ที่  ตองการ 

 สมัคร_ชื่อ  -  นามสกุล  (  เชน  นัก  วิเคราะห  นโยบาย  และ  แผน  _นาย  ณเดช  รูป  หลอ  )  พรอม  แนบ  เอกสาร  หลัก  ฐาน  โดย  ทำ 

 เปน  File  เดียวกัน  ทั้งหมด  จำนวน  1  File  เทาน้ัน  ใน  รูป  แบบ  “PDF  File”  ขนาด  ไม  เกิน  20  MB  สง  มา  ที่  E-Mail  : 

 mahidol.amhr@gmail.com 

 4. ระยะเวลาในการรับสมัครสอบคัดเลือก  รับสมัคร บัดนี้  ถึง วันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 5. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร 

 5.1 ใบสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดลพรอมติดรูปถาย  หนาตรง (ไมเกิน 6 เดือน) และ Resume (ถามี) 

 5.2 สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ 

 5.3 สำเนาทะเบียนบาน และบัตรประจำตัวประชาชน 

 5.4 หลักฐานอื่นๆ เชน ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส 

 5.5 ใบรับรองการทำงาน (ถามี) 

 5.6 คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑของทางมหาวิทยาลัย (ตามรายละเอียดแนบทาย) 

 ท้ังนี้ผูสมัครตองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตอง  ในเอกสารทุกฉบับ 

 /… 6.การประกาศ 
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 6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก  วัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือก 

 วันอังคารที่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 7.  การ  สอบ  คัด  เลือก  วัน  ศุกร  ที่  28  ตุลาคม  2565  ณ  อาคาร  เรียน  รวม  โครงการ  จัด  ต้ัง  วิทยาเขต  อำนาจเจริญ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก  ที่  http://am.mahidol.ac.th 

 ประกาศ ณ วันที่           กันยายน  พ.ศ. 2565 

 (นายแพทยสุรพร  ลอยหา) 

 รองอธิการบดีฝายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 

http://am.mahidol.ac.th/
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 รายละเอียดแนบทายประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 

 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 คุณสมบัติของผูสมัคร  : 

 1)  สำเร็จ  การ  ศึกษา  ไม  ต่ำ  กวา  ระดับ  ปริญญา  ตรี  ดาน  การ  บริหารธุรกิจ  ดาน  การ  จัดการ  เศรษฐศาสตร  รัฐศาสตร  รัฐ  ประ 

 ศาสนาศาสตร  สถิติ วิจัยทางสังคมศาสตร 

 2)  มี  ความ  รู  ความ  สามารถ  ใน  การ  วิเคราะห  สังเคราะห  จัดการ  ขอมูล  และ  สรุป  ผล  ขอมูล  เพื่อ  ใช  ใน  การ  บริหาร  จัดการ  ของ 

 มหาวิทยาลัย 

 3)  มี  ความ  รู  ความ  สามารถ  ใน  การ  ใช  คอมพิวเตอร  โปรแกรม  Microsoft  office,  Internet  และ  โปรแกรม  ดาน  การ  วิเคราะห 

 ขอมูลหรือโปรแกรมท่ีเก่ียวของไดเปนอยางด ี

 4) มีทักษะในการประสานงาน 

 5) อายุไมเกิน 40 ป 

 6)  มี  ความ  รู  ความ  สามารถ  ใน  การ  ใช  ภาษา  อังกฤษ  โดย  จะ  ตอง  มี  คะแนน  ทดสอบ  อยาง  ใด  อยาง  หนึ่ง  โดย  มี  ระยะ  เวลา 

 ไมเกิน 2 ป นับถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร (หากไมมีผลคะแนนดังกลาว มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาใบสมัครทุกกรณี) 

 ลำดับท่ี  ประเภทคะแนนทดสอบ  ระดับคะแนนทดสอบ 

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 1.  IELTS (Academic Module)  3 

 2.  TOEFL-IBT (Internet Based)  29 

 3.  TOEFL-ITP  390 

 4.  TOEFL-CBT  90 

 5.  TOEIC  400 

 6.  MU GRAD Test  36 

 6)  หากเปนชายตองผานการเกณฑทหารแลว 

 7)  สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาได ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต  อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

 อัตราเงินเดือน  20,090 บาท 

 สวัสดิการ  สิทธิ  ประโยชน  :  สวัสดิการ  คา  รักษา  พยาบาล  (  ตนเอง  บิดา  มารดา  คู  สมรส  บุตร  ),  สวัสดิการ  สุขภาพ  แบบ  ยืดหยุน 

 (Flexible  Benefit)  ,  สิทธิ  การ  ลา  กิจ  ลา  ปวย  ,  สิทธิ  ลา  พัก  ผอน  ประจำ  ป  10  วัน  /  ป  (  สะสม  ได  )  การ  ลา  อื่นๆ  ตาม  ที่ 

 มหาวิทยาลัย  กำหนด  ,  เงิน  กองทุน  สำรอง  เลี้ยง  ชีพ  ,  สมาชิก  สหกรณ  ออม  ทรัพย  มหาวิทยาลัย  มหิดล  ,  สิน  เชื่อ  ที่  อยู  อาศัย  อัตรา 

 ดอกเบี้ย  พิเศษ  กับ  สถาบัน  การ  เงิน  ,  เงิน  ชดเชย  พนักงาน  มหาวิทยาลัย  ,  การ  ตรวจ  สุขภาพ  ประจำ  ป  ,  ประกัน  สังคม  ,  การ  เชิดชู 

 เกียรติและเสนอขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ และสวัสดิการอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 หลักเกณฑการคัดเลือก 

 คณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผูสมัครเบื้องตนจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเพื่อเขารับการสอบคัดเลือก 

 1. สอบวัดความรู 

 2. สอบสัมภาษณ 



 ลักษณะงานและความรับผิดชอบ ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 1.  วิเคราะหนโยบาย และจัดทำแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 2.  วิเคราะห และจัดทำงบประมาณของหนวยงาน 

 3.  รวบรวมและวิเคราะหผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมของหนวยงาน 

 4.  วิเคราะห ติดตาม ประเมิน รายงานผลความเสี่ยง และวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร 

 5.  วิเคราะห  รวบรวม  และ  จัด  ทำ  แผน  ตาม  แนวทาง  การ  ประเมิน  คุณธรรม  และ  ความ  โปรงใส  ใน  การ  ดำเนิน  งาน  ของ 

 หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของหนวยงาน 

 6.  วิเคราะห  วางแผน  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  เกณฑ  คุณภาพ  การ  ศึกษา  เพื่อ  การ  ดำเนิน  การ  ที่  เปน  เลิศ  EdPEx 

 (Education Criteria for Performance Excellence) 

 7.  วิเคราะห  และ  รายงาน  ผล  ขอมูล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ท่ี  มหาวิทยาลัย  กำหนด  เชน  เปา  หมาย  การ  พัฒนา  ที่  ยั่งยืน 

 (SDGs), Times Higher Education Rankings ฯ 

 8.  ภารกิจอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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