
 
 

  
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต ำแหน่งอำจำรย์ สังกัดภำควิชำเภสัชวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล จ ำนวน 1 อัตรำ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง : ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งปรากฏ
อยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 3. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร : 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 31 มกรำคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 หรือ 0 2201 5641 
 4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร 

4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 4.2 CV ของผู้สมัคร 

4.3 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน 
ตามหลักสูตรแล้ว ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (รับรองส าเนาถูกต้อง)  

4.4 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
4.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
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 ผลงานทางวิชาการ หรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้และความสามารถพิเศษ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

/ 4.13 หลักฐานอ่ืน .ๆ.. 
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 4.13 หลักฐานอ่ืน  ๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบกองเกินทหาร จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ 
ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 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 
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  ประกาศ  ณ  วันที่   11   ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

 

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

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล  ลงวันที่ 11 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

ต ำแหน่ง :   อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา   

หน่วยงำน :   ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    

เงื่อนไขของต ำแหน่ง 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจากภาควิชาเภสัชวิทยา จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
เมื่อผ่านการพิจารณาและอนุมัติแล้ว จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะบรรจุเฉพาะอัตราที่เปิดรับสมัครเท่านั้น 
และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามล าดับเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง : 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเภสัชวิทยา หรือสาขาอ่ืนที่มีพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา เช่น เภสัชศาสตร์ 
ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ เป็นต้น จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง (ในประเทศและต่างประเทศ) 
 2. ต้องมีผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author  
 3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ 
  - คะแนน IELTS ไม่นอ้ยกว่า 6 คะแนน หรือ 
  - คะแนน TOEFL IBT ไม่นอ้ยกว่า 79 คะแนน หรือ 
  - คะแนน TOEFL - ITP ไม่นอ้ยกว่า 550 คะแนน หรือ 
  - คะแนน TOEFL - CBT ไม่นอ้ยกว่า 213 คะแนน หรือ 
  - คะแนน MU GRAD Test ไม่นอ้ยกว่า 80 คะแนน 
 4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ : 
 1. งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก  
 2. งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
 3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก :  
 1. คัดเลือกจากใบสมัคร 
 2. สัมมนาพิเศษ  
 3. สอบสัมภาษณ์  

อัตรำเงินเดือน       :   ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

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


