
 
 

  
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 

*********************************************************************** 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน 
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  
 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. ในวันราชการหรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/  
และส่งใบสมัครมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือส่งทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th, 
หรือ komaid.chn@mahidol.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 
 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
      4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป  

4.2 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตร และส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  1 ฉบับ 
     4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัวประชาชน และหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - 
ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ  
     4.4  ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 1 ฉบับ 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ
ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/ 
 
           
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1 มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

(ลงนาม) สมคิด  อมรสมานกุล 
ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 

ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ระบุไว้ได้ 
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบ

ส าเนาแสดงวิทยฐานะว่าส าเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8) 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้ในระดับด ี
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ในระดับดี 
 3. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
 4. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 5. มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความทุ่มเทในการท างาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. การเตรียมการเรียนการสอน เช่น จัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน วิชา 

SCID 241-245 และช่วยจัดการสอบปฏิบัติการ 
2. งานเอกสาร เช่น จัดตารางสอนปฏิบัติการ ท าเอกสารแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน และประเมิน

รายวิชา รวบรวมเอกสารภาระงานของอาจารย์ผู้สอน และ TA ตรวจ/รวบรวม/ลงคะแนน Post test และคะแนน
ปฏิบัติการ 

3. งานวิจัย งานก ากับดูแล หรือผู้ช่วยวิจัย เช่น ก ากับดูแลความเรียบร้อยในห้องปฏิบัติการ (ห้อง 
B109/1, B109/2) ดูแล/ตรวจเช็ค/แจ้งซ่อม เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (ห้อง B109/1, B109/2) และเป็นผู้ช่วย
งานวิจัยในโครงการวิจัย 

4. งานบริการ เช่น ให้ค าแนะน าการใช้เครื่องมือ/เทคนิคการท าวิจัย รับเตรียม/วิเคราะห์ตัวอย่าง
ให้แก่บุคลากรหรือบุคคลภายนอกภาควิชาฯ  

5. งานที่ได้รับมอบหมายและงานอ่ืน ๆ เช่น เป็นกรรมการคุมสอบต่าง ๆ การเข้าฟังสัมมนาของ
นักศึกษาบัณฑิต ดูแลเรื่องการเตรียมสื่อการสอน (VDO, Moodle) การเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการการพัฒนาความรู้ใน
สายงาน ดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บ 

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท   

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก     สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานทาง E-mail ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file มาให้ครบถ้วน 
และถูกต้อง หากไม่มีใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานจะไม่รับพิจารณา 
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