
 

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา จํานวน 1 อัตรา ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

1. ตําแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง : ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกย่ืนใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment รับ

สมัครตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 

5026 หรือ 0 22201 5641 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

4.2 Curriculum Vitae ของผู้สมัคร 

4.3 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจว่าเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก (รับรองสําเนาถูกต้อง) 

4.4 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

(รับรองสําเนาถูกต้อง) 

4.5 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง) 

4.6 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่

สามารถติดต่อได้ 

4.7 ผลการสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ป ี

4.8 แผนการวิจัย (Research statement) หรือขอบเขตการวิจัยในอนาคต  เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

ความยาว 1-2 หน้า 

4.9 แผนการสอน (Lesson plan) ในหัวข้อที่เลือก ความยาวไม่เกิน 2 หน้า 

4.10 ผลงานทางวิชาการ หรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้และความสามารถพิเศษเพื่อ

ประกอบการพิจารณา 

4.11 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบกองเกินทหาร จํานวน 1 ฉบับ 

(รับรองสําเนาถูกต้อง) 
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5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือกจะประกาศ

ให้ทราบ ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

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

Recruitment 
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ประกาศ  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

(ลงนาม)   พลังพล  คงเสรี 

ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล  คงเสรี) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่      มีนาคม พ.ศ. 2564 

ตําแหน่ง :  อาจารย์ จํานวน 1 อตัรา 

หน่วยงาน :  ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เงื่อนไขของตําแหน่ง 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจากภาควิชาเภสัชวิทยา จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะ

วิทยาศาสตร์ เมื่อผ่านการพิจารณาและอนุมัติแล้ว จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะบรรจุเฉพาะอัตราท่ีเปิดรับ

สมัครเท่านั้น และจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามลําดับเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ป ี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง : 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Pharmacology / Pharmaceutical Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะสาขาที่มีพื้นฐานทางเภสัชวิทยา จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง (ในประเทศและต่างประเทศ) 

2. มีประสบการณ์งานวิจัยในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก ด้านการวิจัยยาในสาขา

เภสัชวิทยา สารออกฤทธิ์ในสาขาเภสัชวิทยาในระบบต่าง  ๆ

3. ต้องมีผลงานทางวิชาการ / ผลงานงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

อย่างน้อย 1 เร่ือง  โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author 

4. มีความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี – ดีมาก โดยการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก 

และต้องย่ืนหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ป)ี หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

- คะแนน IELTS   ไม่น้อยกว่า  6  คะแนน  หรือ 

- คะแนน TOEFL IBT  ไม่น้อยกว่า  79  คะแนน  หรือ 

- คะแนน TOEFL – ITP  ไม่น้อยกว่า  550  คะแนน หรือ 

- คะแนน TOEFL – CBT  ไม่น้อยกว่า  213  คะแนน หรือ 

- คะแนน MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า  80  คะแนน 

4.1  กรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา 

โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ 

4.2  กรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ไม่ต้องย่ืนหลักฐานการผ่านการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 

1. งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก 

2. งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : 

พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและเอกสารประกอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อดําเนินการ 

1. สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) 

2. สัมมนาพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) 

อัตราเงินเดือน       :  ตามประกาศอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

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


