
 
 

  
 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานศาลายา 
ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่
งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm หรือ
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th 
หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 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) อย่างละ 1 ฉบับ 
 4.3 ส าเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน) 
 4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบทหารกองเกิน 
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ 
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 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  31  มกราคม พ.ศ. 2560 
 

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

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm
mailto:aphisit.kun@mahidol.ac.th


 

-2- 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน งานศาลายา ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปฏิบัติงาน ณ งานศาลายา 
ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม) 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
 2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดง

วิทยฐานะว่าส าเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8) 
 3. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1. มีศักยภาพ และทักษะในการเรียนรู้เหมาะสมกับบริบทของงาน 
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office, Internet และโปรแกรม

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
 3. มีใจรักงานด้านบริการ (Service mind) และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
 4. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นอย่างดี 
 5. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี 
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการมีความขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการ

ปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา มีความ
มุ่งมั่น และความยืดหยุ่น 

 7. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนดไว้ 

 8. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง จัดเก็บเอกสาร แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 

 9. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 10. สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ของอาจารย์ 
 2. ปฏิบัติงานติดต่อสื่อสารด้านบริการการศึกษากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 3. ประสานงานการประเมินคุณภาพที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาและงานดา้นบริหารการศึกษา 
 4. ดูแลงานด้านการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการประชุมด้านการศึกษา  
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหต ุ ผู้ประสงค์จะสมัครงานออนไลน์ หรือสมัครทาง E-mail ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file มาให้ครบถ้วน 
และถูกต้อง  หากไม่มีใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานจะไม่รับพิจารณา 

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