ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
******************************************************************************************************

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลื อกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่
งานบริหารและธุรการ สานักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6
เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร ในเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.) หรื อทางไปรษณี ย์ มาที่ ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 หรือ 0 2201 5402
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
4.2 CV ของผู้สมัคร
4.3 สาเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามหลักสูตรแล้ว ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4.4 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4.6 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
4.7 ผลการสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
4.8 แผนการวิจัย (research statement) หรือขอบเขตการวิจัยในอนาคต เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 1-2 แผ่น
4.9 แผนการสอน (lesson plan) ในหัวข้อที่เลือกความยาวไม่เกิน 2 แผ่น
4.10 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
4.11 ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์หรือกรณีโอน (ย้าย)
4.12 ผลงานทางวิ ชาการ หรื อรายละเอี ยดประสบการณ์ ที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อความรู้ และความสามารถพิ เศษ
เพื่อประกอบการพิจารณา
/ 4.13 หลักฐานอื่นๆ...

-24.13 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบกองเกินทหาร จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ
ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สานักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th/ หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(ลงนาม) สมคิด อมรสมานกุล
ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
-๒-

-3รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ตาแหน่ง

:

หน่วยงาน :

อาจารย์ จานวน 2 อัตรา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เงื่อนไขของตาแหน่ง
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อผ่านการพิจารณาและอนุมัติแล้ว จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะบรรจุเฉพาะอัตรา
ที่เปิดรับสมัครเท่านั้น และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามลาดับเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง :
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หรือประสาทวิทยาศาสตร์ หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้การรับรอง
3. มีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดี ในด้านกายวิภาคศาสตร์ หรือประสาทวิทยาศาสตร์
หรือเซลล์ชีววิทยา หรือผ่านการฝึกอบรมระดับหลังปริญญา (postdoctoral training) ในด้านกายวิภาคศาสตร์ หรือ
ประสาทวิทยาศาสตร์ หรือเซลล์ชีววิทยา (โดยมีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดง ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีประสบการณ์
ด้านมหกายวิภาคศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน IELTS ไม่นอ้ ยกว่า 6.5 คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่นอ้ ยกว่า 79 คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่นอ้ ยกว่า 550 คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL – CBT ไม่นอ้ ยกว่า 213 คะแนน
หรื อส าเร็ จการศึ กษาจากหลั กสู ตรที่ มี การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอั งกฤษในมหาวิ ทยาลั ยหรื อประเทศที่ มี การใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
นิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก หลักสูตรปกติ และหรือนานาชาติ
2. งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/ หลักเกณฑ์การคัดเลือก...

-4หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
1. คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
2. คัดเลือกโดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
2.1 ความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2.2 สามารถสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก
2.3 สามารถทาวิจัยและสอนในสาขากายวิภาคศาสตร์ และหรือประสาทวิทยาศาสตร์
2.4 สามารถนาความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาการ
2.5 คุณลักษณะและความเหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
อัตราเงินเดือน

:

ตามคุณวุฒิ
******************************************************************************************

(ชื่อส่วนงาน)

