
 
 

  
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
****************************************************************************************************** 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 3 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร 
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่
งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.) หรือทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 หรือ 0 2201 5251 

 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

 4.2 CV ของผู้สมัคร 
4.3 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน 

ตามหลักสูตรแล้ว ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
4.4 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
4.6 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
4.7 ผลการสอบภาษาอังกฤษ 

 4.8 แผนการวิจัย (research statement) หรือขอบเขตการวิจัยในอนาคต เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 1-2 แผ่น 
 4.9 แผนการสอน (lesson plan) ในหัวข้อที่เลือกความยาวไม่เกิน 2 แผ่น  
 4.10 หลักฐานอ่ืน  ๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบกองเกินทหาร จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
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 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ 
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th/ หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html 
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  ประกาศ  ณ  วันที่    20    ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

 

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

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
   

ต าแหน่ง :   อาจารย์ จ านวน 3 อัตรา   

หน่วยงาน :   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง : 
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขา Zoology, Environmental Biology, Ecology และ Genetics หรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง (ในประเทศและต่างประเทศ) 
 2. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 3. ต้องมีผลงานวิชาการ/ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง 
และ/หรือเป็น Corresponding Author อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก  
 5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 
 1. งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก 
 2. งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
 3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :  
 1. คัดเลือกจากใบสมัคร 
 2. สัมมนาพิเศษ  
 3. สอบสอนภาษาอังกฤษ  
 4. สอบสัมภาษณ์  

อัตราเงินเดือน       :   ตามคุณวุฒิ 
  

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