
 

 

 

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง : ตําแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ปรากฏอยู่ใน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกย่ืนใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ เลขท่ี 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 16.00 น. 

หรือกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment รับสมัครต้ังแต่บัดน้ีถึง

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5026 หรือ 0 22201 5771 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว 1 รูป 

4.2 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซ่ึงได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษา

ครบถ้วนตามหลักสูตร และสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 

4.3 สําเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษท่ี

มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนด) 

4.4 สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาหลักฐานอ่ืน  ๆเช่น ใบเปล่ียนชื่อ – ชื่อสกุล  

ใบทหารกองเกิน ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีทําการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ 

ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th หรือที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

(ลงนาม)   พลังพล  คงเสรี 

ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล  คงเสรี) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันท่ี  10  มีนาคม พ.ศ. 2564 

ตําแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์  จํานวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน :  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หรือ คุณวุฒิทางการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ./

ค.บ.) สาขาฟสิิกส์ และสาขาอื่นที่มีพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ดี 

2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทย

ฐานะว่าสําเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3-ใบ สด.8) 

3. มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านปรับปรุงหลักสูตร, การจัดการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ จัด

กิจกรรมนักศึกษา 

4. มีประสบการณ์ในการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป เช่น Microsoft Office Excel, Power 

point, MS Word ได้ 

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนด) 

7. หากมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังน้ี 

7.1. การคุมปฏิบัติการฟสิิกส์/ห้องวิจัย 

7.2. ใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร/ฐานข้อมูล 

7.3. การจัดการระบบ IT เช่น จัดทํา/ดูแล Web, Network, Social platform  

8. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติ

ที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียด รอบคอบในการทํางาน มีความประพฤติที่ดีอยู่ในอยู่ในระเบียบวินัยและยินดี

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

2. ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เช่น ทําหลักสูตร และกิจกรรมนักศึกษา 

3. ให้คําแนะนํา ปรึกษา ดูแล การใช้อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่าง  ๆ

4. งานท่ีได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ต่าง ,ๆ ระบบคอมพิวเตอร์, กิจกรรมของภาควิชาฯ/

คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

5. สามารถปฏิบัติงานประจําที่คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท หรือศาลายาได้ 
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เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การกําหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบ

ภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) โดยต้องย่ืนหลักฐาน

การผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ดังน้ี 

1. IELTS (Academic Module)  โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า 3 คะแนน 

2. TOEFT IBT (Internet Based)  โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า 29 คะแนน 

3. TOEFT – ITP   โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า 390 คะแนน 

4. TOEFT – CBT   โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า 90 คะแนน 

5. TOEIC    โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า 400 คะแนน 

6. MU GRAD Test   โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า 36 คะแนน 

7. MU-ELT    โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า 56 คะแนน 

อัตราเงินเดือน :  ปริญญาตรี 20,090.- บาท 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก :  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ 

1. สอบวิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
2. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง) 

 

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสาร

หลักฐาน (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏ

หรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา 


