
 
 

  
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

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

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าแหน่งพนักงานบริการ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 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 กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือ 
komaid.chn@mahidol.ac.th หรือทางไปรษณีย์มาท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 2201 5402 หรือ 0 2201 5094  
 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป  
 4.2 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตร และส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 
 4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบทหารกองเกิน 
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ 
ในวันที่ 13 ธันวาคม 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 

 
           
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

 

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

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 20-35 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
3. ต้องพ้นภาระทางทหารแล้วโดยมีส าเนาแสดงวิทยฐานะว่าส าเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3   
4. มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่  
5. มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. งานด้านอาจารย์ใหญ่ 
  1.1 ขับรถเพ่ือรับร่างอาจารย์ใหญ่ และส่งร่างอาจารย์ใหญ่ไปยังฌาปนสถานและสถานศึกษาที่ได้ 
ขอความอนุเคราะห์ใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ 
  1.2 เตรียมและฉีดน้ ายารักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่ และน าร่างอาจารย์ใหญ่แช่น้ ายารักษาสภาพฯ 
  1.3 เตรียมน้ ายาชโลมร่างอาจารย์ใหญ่เพ่ือให้ความชุ่มชื้นและป้องกันเชื้อรา 
  1.4 จัดเตรียมและดูแลร่างอาจารย์ใหญ่ส าหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาอ่ืน  ๆและนักศึกษาบัณฑิตที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์รับผิดชอบ 
  1.5 ลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับรายละเอียดการรับร่างอาจารย์ใหญ่ การฉีดน้ ายา
รักษาสภาพ และการใช้ร่างอาจารย์ใหญ่เพ่ือการเรียนการสอน  
 2. งานดูแลความสะอาดห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ และสิ่งเกี่ยวข้อง 
  2.1 ดูแลความสะอาดห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ AN1-301 และ AN2-301  
  2.2 ดูแลความสะอาดห้องรักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่ ให้มีความเหมาะสมทางกายภาพและชีวภาพต่อ
ผู้ปฏิบัติงานตามหลัก biosafety 
  2.3 จัดเตรียมห้องเพ่ือการเรียนและการสอบปฏิบัติการของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาอ่ืน  ๆและนักศึกษาบัณฑิตที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์รับผิดชอบ    
  2.4 ดูแลและท าความสะอาดรถรับ-ส่งอาจารย์ใหญ่ 
 3. งานด้านบริการ 
  3.1 ช่วยเตรียมร่างอาจารย์แบบพิเศษและสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการของแพทย์ 
  3.2 งานอ่ืน  ๆที่ภาควิชาฯ มอบหมาย 

อัตราเงินเดือน อัตรา 8,690 บาท 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ ประเมินเจตคติในการปฏิบัติงาน เรียนรู้ลักษณะงานที่ภาควิชาฯ 
และนอกสถานที่ เป็นเวลา 3-5 วัน 

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

หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะสมัครงานออนไลน์ หรือสมัครทาง E-mail ให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล  
พร้อมเอกสารหลักฐาน (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file มาให้ครบถ้วน และถูกต้อง  
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