
 
 

  
 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยมูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมูลนิธิ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง : ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ปรากฏอยู่ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 272 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 2 เมษายน 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 าเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนด)  
 4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบทหารกองเกิน ใบ
เปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ 
ในวันที่ 3 เมษายน 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   26   มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

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

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่  26  มีนาคม พ.ศ. 2562 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน สังกัดงานมูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
 2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะ
ว่าส าเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8) 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับด ี
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับดี 
 3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆได้ดี 
 4. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง จัดเก็บเอกสาร แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 
 6. แนะน าตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง  ๆเกี่ยวกับมูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยัยมหิดล เพ่ือแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงาน 
 7. หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. งานธุรการทั่วไป 
 2. งานการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้านเอกสารธุรการเกี่ยวกับมูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยัยมหิดล 
 4. ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราเงินเดือน    ปริญญาตรี 19,500 บาท 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก     สอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ 

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

 

หมายเหตุ พนักงานมหาวิทยาลัยมูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มิได้เป็นพนักงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



 

เลขประจ ำตัวสอบ ………..………… 
 
 
 

 
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยมหิดล 

 

ประเภทบุคลำกร 

 O พนักงำนมหำวิทยำลัย O พนักงำนมหำวิทยำลัย(ชื่อส่วนงำน) O ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ต ำแหน่ง  ................................................................................................................ 
หน่วยงำน ................................................................................................................ 
 

ส่วนงำน   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)…………………………………….……………………...นามสกุล…………………………………………………………………………….. 

NAME (MR./MISS/MRS.)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วัน  เดือน  ปีเกิด………………………………………………………………………ปัจจุบันอายุ……………..……...ปี…………….………เดือน 

3. เชื้อชาติ………………………สัญชาต…ิ…………………ศาสนา………………..…………….สถานท่ีเกิด (จังหวัด)....................................................... 

4. บัตรประชาชนเลขท่ี ออกให้ ณ .......................... วันหมดอายุ ................... 

5. สถานภาพทางทหาร    (   ) ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก ........................................................................................................................   
    (   )  ปลดเป็นทหารกองหนุน พ.ศ. ...........................  (    ) จะเกณฑ์ พ.ศ. ................................... 

6. ช่ือ-สกุล บดิา………………………………………………………………..……ช่ือ-สกุล มารดา………………………………………….……………………………… 

7. สถานภาพการสมรส……………………….……..ช่ือ-สกุล คูส่มรส…………………………………………………………………………….………………………... 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

โทรศัพทบ์้าน…………………..………. โทรศัพท์มือถือ………………………………..………. Email Address……………..………………………………… 
 

2.  ประวัติกำรศึกษำ  (ตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ) 
1.  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...……………

สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. ………………………………….. 

  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...……………   
      สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. …………………………………..

 คุณวุฒิที่ใช้ในกำรสมัครงำน 
  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...……………  
สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. ………………………………….. 
3.  ประวัติกำรท ำงำน 
 3.1 กรณีท ำงำนที่อื่น 
 

สถำนที่ท ำงำน/โทรศัพท์ ต ำแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลำ   

ตั้งแต่ – วันที่ 
สำเหตุที่ออก 

     

     

 

 

รูปถ่ำย 

ติดกำว 

เท่ำนั้น 

admin
Typewritten Text

admin
Typewritten Text

admin
Typewritten Text

admin
Typewritten Text

admin
Typewritten Text
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 3.2 กรณีเคยปฏิบัติงำนภำยในมหำวิทยำลัยมหิดล 
 

ส่วนงำน / หน่วยงำน ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลำ   

 ตั้งแต่ – วันที่ 
สำเหตุท่ีออก เงินชดเชย 

 O ข้ำรำชกำร 

O พนักงำนมหำวิทยำลัย 

O พนักงำนมหำวิทยำลัย    
    (ชื่อส่วนงำน) 

O ลูกจ้ำงชั่วครำว 

    
 

O ได้รับแล้ว 
  

 

O ยังไม่ได้รับ 
 

 
4.  สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน 
  (   ) ต าแหน่ง………………………….……………………………………..…เงินเดือน……………………..…...บาท ระยะเวลา ………..ปี …………เดือน 

         สถานท่ีท างาน…………………………………………………….……………………………………..……จังหวัด....................................................... 
 (   ) ว่างงาน  ระยะเวลา...................................... สาเหตุการว่างงาน................................................................................................... 
 

5. ข้อผูกพันตำมสัญญำปฏิบัตงิำนชดใช้ทุนต่อเนื่องจำกหน่วยงำนอื่น กรณีลำศึกษำ/ ฝึกอบรม  
 (   ) ไม่มี (   ) มี ทุน............................................................... หน่วยงาน.................................................................................... 
 

6.  ควำมสำมำรถพิเศษ  
 (   ) พิมพ์ดีดไทย ...............................ค า/นาที  (   ) พิมพ์ดีดอังกฤษ ...............................ค า/นาท ี

 (   ) คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรม................................................................................................................................................ 
 (   ) ภาษาอังกฤษ ระบุ (ดี/พอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน .......................... 
  คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบุ)  .................................   ได้คะแนน ......................... 
 (   ) ภาษา.............................ระบุ (ด/ีพอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน .......................... 
 (   ) ขับรถยนต์ได้ใบขับขี่ No. ………………………………………… 

 (   ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..…………………………………………………..……………… 
 

7.  ผลงำนทำงวิชำกำร หรือผลงำนแสดงควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องกับต ำแหน่งที่สมัคร หรืออ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
  

8. ทรำบประกำศรับสมัครจำก   
 (   ) ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย (   ) ประกาศรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย 

 (   ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  (   ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  

 (   ) เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย   (   ) หนังสือพิมพ์ 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลครบถ้วนตามข้อเท็จจริงทุกประการ 
 

      (ลงชื่อ)…………………………………………………………. 
             (…….........…………………….......……………………) 
                       ผู้สมัคร 
                               วันท่ี…………เดือน………………….พ.ศ………… 




