ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็ นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
......................................................................
ด้ วย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็ น
พนักงานวิทยาลัย จานวน ๓ ตาแหน่ง ๕ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
๑. ตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย

จานวน ๒ อัตรา

๒. ตาแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด

จานวน ๒ อัตรา

๓. ตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านเครื่ องยนต์เบา

จานวน ๑ อัตรา

๑. ตาแหน่ งที่จะบรรจุและคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
ตาแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง ปรากฎอยูใ่ นรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี ้
๒. คุณสมบัตทิ ่ วั ไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้ องมีคณ
ุ สมบัตทิ วั่ ไปตามข้ อบังคับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการบริหารพนักงานวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบแนบท้ ายประกาศนี ้
๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถส่งไฟล์ประวัตสิ ่วนตัวโดยย่อพร้ อมรูปถ่าย และเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง อาทิเช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาวุฒิการศึกษา สาเนาทะเบียนบ้ าน จดหมายรับรอง และส่งมาที่
E-mail msmu.mahidol@gmail.com โดยหมดเขตการรับสมัครวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถ
สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ ๐๒-๘๐๐๒๕๒๕ ต่อ ๑๑๐๖, ๑๑๓๐, ๑๑๓๑
๓.๒ ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถขอรับใบสมัครได้ ที่งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
๓.๓ ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถส่งประวัตสิ ว่ นตัวโดยย่อพร้ อมรูปถ่าย และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
อาทิเช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาวุฒิการศึกษา สาเนาทะเบียนบ้ าน มาทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ งาน
ทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

บัญชีรายละเอียดแนบท้ ายประกาศ
ตาแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่งานรักษาความปลอดภัย ๒ อัตรา
ปฏิบัตงิ าน ณ ฝ่ ายอาคารสถานที่และซ่อมบารุง
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
 ได้ รับวุฒิมธั ยมศึกษาตอนต้ น (ม.๓ หรื อเทียบเท่า) อายุ ๒๑-๔๕ ปี
 มีสขุ ภาพแข็งแรง บุคคลิกภาพเหมาะสม สาหรับงาน
 เพศชายเท่านัน้
 สามารถทางานเป็ นกะได้
 หากประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 จัดการจราจรภายในพื ้นที่อาคารให้ มีระเบียบและพร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
 ตรวจสอบบันทึกการเข้ าออก-ภายในอาคารของบุคคลภายในและภายนอก
 ดูแลรักษาความปลอดภัยของบุคลากร นักเรี ยน และผู้มาติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
 ดูแลเปิ ดปิ ดอาคาร ระบบไฟฟ้า ตามที่ได้ รับมอบหมาย
 จดบันทึกการทางานประจาวันเพื่อเสนอผู้บงั คับบัญชา
 งานอื่นๆที่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมายให้

หลักเกณฑ์ การคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์

ตาแหน่ ง พนักงานรักษาความสะอาด จานวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติ




จบการศึกษาไม่ต่ากว่า ป.๖
เพศหญิง
อายุระหว่าง ๑๘-๔๕ ปี

หน้ าที่ความรับผิดชอบ





ปฏิบตั งิ านแม่บ้าน ดูแล ความสะอาดในพื ้นที่ที่รับผิดชอบ
งานอื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมาย
สามารถปฎิบตั งิ านเป็ นกะได้
หากมีประสบการณ์จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ

หลักเกณฑ์ การคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์

ตาแหน่ ง

ผู้ปฏิบัตงิ านเครื่ องยนต์ เบา ๑ อัตรา

ปฎิบัตงิ าน ณ งานศาลายาลิงค์
หน้ าที่ความรับผิดชอบ





ขับรถ รับ-ส่งตามรอบที่กาหนด
ดูแลเครื่ องยนต์ให้ พร้ อมใช้ งาน
ขับรถตามที่ได้ รับมอบหมาย
ปฎิบตั งิ านอื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมาย

คุณสมบัติ






เพศชาย อายุ ๓๕ ปี ขึ ้นไป
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ อง ไม่ต่ากว่า ๑ ปี
มีใบขับขี่ประเภท ๒
สามารถปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการได้

วิธีคัดเลือก


สัมภาษณ์และสอบปฏิบตั ิ

