
 
 

  
 

 

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 

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

 

 ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล จ านวน 2 อัตรา 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง : ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งปรากฏ
อยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ 
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 
การรับสมัครทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 (สมัครงาน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 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 าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบทหารกองเกิน 
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ 
ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 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   8  มกราคม พ.ศ. 2562 
 

 (ลงนาม) สมชาย  เชื้อวัชรินทร์ 
ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  เชื้อวัชรินทร์) 

ผู้อ านวยการ 
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รายละเอียดคณุสมบัตินักวิชาการศึกษา ประจ าศูนย์ความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) 

ต าแหน่ง  นักวชิาการศึกษา จ านวน 2 อัตรา  
หน่วยงาน สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 

ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าในระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หากจบสาขาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 3. มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี 
 4. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 5. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ละเอียดรอบคอบ ขยัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างาน 
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เม่ือจ าเป็น 
คุณสมบัติอื่น  ๆ
 1. มีสุขภาพแขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อ 
 2. มีสัญชาตไิทย เพศชาย/หญงิ อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันสมัคร หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบส าเนาแสดง
วิทยฐานะว่าส าเร็จการฝกึทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8) 
 3. หากมีประสบการณก์ารท างานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพเิศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 1. ประสานงานกับสว่นต่าง  ๆในการรวบรวมขอ้มูลด้านวชิาการของศนูย์ฯ  
 2. ติดต่อประสานงานกับนกัวิจัย มหาวิทยาลัยสงักัดของนักวิจัย ในเรือ่งเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการวิจัย 
 3. ด าเนินการเตรียมเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการวิจัย 
 4. จัดเตรียมเอกสารการประชุมในสว่นงานด้านวิชาการ 
 5. ออกบูธแสดงผลงานศนูย์ฯ ในงานต่าง  ๆ
 6. ใหข้้อมูลจัดท าเว็บไซต์ศูนย์ฯ 
 7. ประสานงานกับเอกชนส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการ 
 8. ปฏิบัติงานอืน่  ๆตามที่ได้รบัมอบหมาย 
อัตราเงินเดือน เริ่มตัง้แต่ 19,500 บาท (ปรญิญาตร)ี  
วันปฏิบัติงาน เวลางาน 8.30-16.30 น. ท างาน 5 วนั/สปัดาห์ หยุดเสาร์-อาทิตย์   
สวัสดิการ  
 1. ลาพกัร้อน 10 วนัต่อปี (หลังจากผ่านการประเมินงาน) 
 2. ประกนัสังคม 
 3. ประกนัสุขภาพกลุ่ม 
 4. ตรวจสุขภาพประจ าป ี
หลักเกณฑใ์นการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ์
เว็บไซต:์ http://cemb.sc.mahidol.ac.th/ 

หมายเหต ุ พนักงานประจ าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มิได้เป็นพนักงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 


