ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่ อบรรจุ เป็นพนั กงานมหาวิทยาลั ย
ต าแหน่ ง นั กวิ จั ย ระดั บ ๑ จ านวน ๑ อั ต รา ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริหารสิ น ทรัพ ย์ ท างความรู้ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
จานวน ๑ อัตรา และ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตาแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสามารถกรอกใบสมั ค รลงในระบบ e-Recruitment Online ทางเว็ บ ไซต์
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น
๔.๑ สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสาเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๔.๒ สาเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึง
วันที่สมัคร
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน
๔.๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส
๔.๕ ใบรับรองการทางาน (ถ้ามี)
๔.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่
เกิน 200 kb
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนั ย์ สุภัทรพันธุ์)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่
สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งที่ 1 : นักวิจัย ระดับ 1 จานวน 1 อัตรา
หน่วยงำน :
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาอนุกรมวิธานพืช พฤกษศาสตร์
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสาเนาแสดงวิทยฐานะ
ว่าสาเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
3. หากมีประสบการณ์ในการทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานวิจัยในฐานะผู้วิจัยหลัก (Principal Investigator) สามารถขอทุนวิจัย ทาการวิจัยซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิดมโนทัศน์ และวิธีที่ใช้
ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ (Q1) โดยทา
การวิจัยพืชสมุนไพรในด้านอนุกรมวิธาน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจัดทาฐานข้อมูล DNA barcoding เพื่อ
การอ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบอ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ โดยเป็นนักวิจัยของศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ (Reference
Center of Medicinal Plants and Crude Drugs)
3. ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และการควบคุมวิทยานิพนธ์
4. พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
5. จัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ หรือหลักสูตรการศึกษาของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาการวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ ความชานาญ หรือมีประสบการณ์
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย รวมถึงทักษะในการเขียนโครงการวิจัย บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ และการนาเสนอ
ผลงานต่างๆ
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก เพื่อใช้ในการสื่อสารในการสอนหรือบรรยาย
ข้อมูลทางวิชาการ และสามารถออกสื่อทั้งในรูปแบบออนไลน์ โทรทัศน์หรืออื่นๆได้
3. มีความคิด สร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทางาน ชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และชอบพัฒนา
สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดใจ ทาความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเสนอความคิดเห็ น และ
สามารถทางานเป็นทีมได้
5. ทางานล่วงเวลาในวันหยุดได้
6. มีจิตอาสา ทางานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่ เกิน 2 ปี
นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
IELTS (Academic Module)
คะแนนไม่ต่ากว่า
6
คะแนน หรือ
TOEFL IBT
คะแนนไม่ต่ากว่า
79
คะแนน หรือ
TOEFL ITP
คะแนนไม่ต่ากว่า
550 คะแนน หรือ
TOEFL CBT
คะแนนไม่ต่ากว่า
213 คะแนน หรือ
MU GRAD Test
คะแนนไม่ต่ากว่า
80
คะแนน
หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
1. การสอบข้อเขียน
2. ผู้สมัครต้องส่งโครงร่างวิจัย (Research proposal) ที่จะทาวิจัยที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยา
สิรีรุกขชาติ ขนาดความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 มาประกอบการพิจารณาพร้อมใบสมัคร
3. การสอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัครต้องเตรียมนาเสนอโครงร่างวิจัย (Research proposal) คนละ 10 นาที
อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน ...........32,450.........บาท

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่
สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งที่ 2 : เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณวุฒิระดับปริญญาโท จานวน 1 อัตรา
หน่วยงำน :
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี,
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสาเนาแสดงวิทยฐานะ
ว่าสาเร็จการฝึกทหาร รด. ชัน้ ปีที่ 3 (ใบ สด.8)
3. หากมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จั ด ท าแผนธุ รกิจ วางแผนการตลาด ในการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริการของโครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ท ยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ดูแลการตลาดและการขาย ประเมินและปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่วางไว้
2. วางแผนการประชาสัมพันธ์ และช่วยดูแลการสร้างเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแผนการ
ตลาดของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
3. หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดรายได้ ทั้งในรูปแบบการ
จัดอบรม การจัดกิจกรรม การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และช่องทางอื่น ๆ รวมทั้งการดูแลสัญญาที่ก่อให้เกิดรายได้
เช่น สัญญาการเช่าสถานที่ สัญญาการเช่าพื้นที่ตั้งสินค้า สัญญาขายฝาก เป็นต้น
4. จัดทารายงานธุรกิจ (Business Report) ในระดับรายการสินค้าและบริการและระดับองค์กร เพื่อ ช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และช่วยให้การดาเนินการเชิงธุรกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) คือ การเป็นผู้ที่มีความชอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
และมีความกล้าในการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นาไปสู่การสร้างรายได้และต่อยอดเชิงธุรกิจได้
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก เพื่อใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรและการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่าน social media
3. มีทักษะในการสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการติดต่อประสานงานและต่อรองกับลูกค้าได้เป็น
อย่างดี
4. มีความคิด สร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทางาน ชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และชอบพัฒนา
สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดใจ ทาความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเสนอความ
คิดเห็นและสามารถทางานเป็นทีมได้
6. ทางานล่วงเวลาในวันหยุดได้
7. มีจิตอาสา ทางานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยืน่ ใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 3 คะแนน หรือ
TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 29 คะแนน หรือ
TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 390 คะแนน หรือ
TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ตากว่
่ า 90 คะแนน หรือ
TOEIC คะแนนรวมไม่ตากว่
่ า 400 คะแนน หรือ
MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 36 คะแนน
หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
3. ผู้สมัครต้องส่งแผนพัฒนาธุรกิจสาหรับโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขนาดความยาว
ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 มาประกอบการพิจารณาพร้อมใบสมัคร
4. การสอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัครต้องเตรียมนาเสนอแผนพัฒนาธุรกิจโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยา
สิรีรุกขชาติ คนละ 10 นาที
อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน .........23,440...............บาท

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่
สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งที่ 3 : นักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา
หน่วยงำน :
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ ทางด้านบัญชีหรือด้านอื่นๆ ที่ประยุกต์กับ
งานด้านบัญชีได้
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสาเนาแสดงวิทยฐานะ
ว่าสาเร็จการฝึกทหาร รด. ชัน้ ปีที่ 3 (ใบ สด.8)
3. หากมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาสรุปบัญชีรายเดือน รายปี การจัดทา
งบประมาณรายปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยทาบัญชีรายได้รายจ่ายและตรวจสอบความถูกต้องทาง
การเงินของอุทยานฯ รวมทั้งจัดทาฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ
2. จัดทารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจาเดือน จัดทาประมาณการรายได้รายจ่ายประจาปี
พร้อมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน ดาเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบั มอบหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
2. มีความคิด สร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทางาน ชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และชอบพัฒนาสิง่
ใหม่ๆ ตลอดเวลา
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดใจ ทาความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเสนอความ
คิดเห็นและสามารถทางานเป็นทีมได้
5. ทางานล่วงเวลาในวันหยุดได้
6. มีจิตอาสา ทางานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 3 คะแนน หรือ
TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 29 คะแนน หรือ
TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 390 คะแนน หรือ
TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ตากว่
่ า 90 คะแนน หรือ
TOEIC คะแนนรวมไม่ตากว่
่ า 400 คะแนน หรือ
MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 36 คะแนน
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน ...................20,090.....................................บาท

