
 
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 

------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ต าแหน่ง 
คนสวน จ านวน ๑  อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ส านักงานอธิการบดี ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก  ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๒ .  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่ วไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๒ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้
ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ ๑ ช่องทาง ดังนี้  
  ๓.๑ ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่  “โครงการจัดตั้งสถาบัน
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  เลขที่  ๙๙๙ หมู่ที่  ๕ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐”  วงเล็บมุมซองบนขวา “สมัครงานต าแหน่ง(ระบุต าแหน่งที่ต้องการสมัคร)” หรือ 
  ๓.๒ ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject: ต าแหน่งที่ต้องการสมัคร_ 
ชื่อ-นามสกุล (เช่น คนสวน_นายสมชาย ใจดี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยท าเป็น File เดียวกันทั้งหมด จ านวน ๑ File 
เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ขนาดไม่เกิน ๒๐ MB ส่งมาที่ E-Mail: jutatip.khw@mahidol.ac.th หรือ 
  ๓.๓ ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล   
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  
  โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
  ๔.๑ ใบสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน ๖ เดือน) และ Resume (ถ้ามี) 
  ๔.๒ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน   
  ๔.๔ หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส   
  ๔.๕ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
  ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกใน วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment 
      ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
นาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 

       (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนัย์ สุภัทรพันธุ์) 
        รองอธิการบดี 

        ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 

mailto:jutatip.khw@mahidol.ac.th
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment


รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ต าแหน่ง      คนสวน จ านวน ๑ อัตรา  
 

หน่วยงาน โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

คุณสมบัติผู้สมัคร 
๑. ได้รับคุณวุฒิประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖)  
๒. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบส าเนาแสดงวิทยฐานะว่าส าเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ (ใบ สด.๘) 
๓. อายุไม่ต่ าหว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๔๕ ป ี
๔. มีพื้นฐานความรู้ในด้านการเกษตร ทั้งในด้านการปลูก ขยายพันธุ์ ตกแต่งและดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 
๕. หากมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายต้นไม้จะไดรับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๖. มีความกระตือรือร้นในการท างาน ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๗. สามารถท างานล่วงเวลาในวันหยุดได้ 
๘. มีจิตอาสา ท างานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
๑. ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้และไมด้อก ไม้ประดับ ขยายพันธุ์ ตกแตง ดูแลรักษาสวน และสนาม
 หญ้ารอบ ๆ บริเวณอาคารสิ่งปลูกสร้างของอุทยานธรรมชาติวทิยาสิรีรุกขชาติ 
๒. ปฏิบัติงานในรา้นจ าหน่ายต้นไมข้องอุทยานธรรมชาติวทิยาสิรีรุกขชาติ 
๓. ปฏิบัติงานตามค าสั่งทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก  :   สอบสัมภาษณ์ 
 
อัตราเงินเดือน : เดือนละ ๘,๖๙๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท 
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ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประเภทบุคลากร  ลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง คนสวน  

หน่วยงาน โครงการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 
ส่วนงาน   ส านักงานอธิการบดี 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)…………………………………….……………………...นามสกุล…………………………………………………………………………….. 

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

2. วัน  เดือน  ปีเกิด………………………………………………………………………ปัจจุบนัอายุ……………..……...ปี…………….………เดือน 

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

4. บัตรประชาชนเลขท่ี ออกให้ ณ .................... วันหมดอายุ ................... 
5. สถานภาพทางทหาร    (   ) ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก........................................................................................................ 
    (   )  ปลดเป็นทหารกองหนุน พ.ศ. ...........................  (    ) จะเกณฑ์ พ.ศ. ................................... 
6. ช่ือ-สกุล บิดา………………………………………………………………..……ช่ือ-สกุล มารดา………………………………………….……………………………… 

7. สถานภาพการสมรส……………………….……..ช่ือ-สกุล คู่สมรส…………………………………………………………………………….………………………... 

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

โทรศัพท์บ้าน…………………..………. โทรศัพท์มือถือ………………………………..………. Email Address……………..………………………………… 
 

2.  ประวัติการศึกษา  (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึน้ไปหรือเทียบเท่า) 
  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...……………

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

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

 คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน 
  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...……………   
      สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. ………………………………….. 
3.  ประวัติการท างาน 
 3.1 กรณีท างานที่อื่น 
 

สถานที่ท างาน/โทรศัพท์ ต าแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

ตั้งแต่ – วันที่ 
สาเหตุที่ออก 

     

 
 

เลขประจ าตัวสอบ…………… 

 

รูปถ่าย 

ติดกาว 

เท่านั้น 
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 3.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ส่วนงาน / หน่วยงาน ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

 ตั้งแต่ – วันที่ 
สาเหตุท่ีออก เงินชดเชย 

 O ข้าราชการ 
O พนักงานมหาวิทยาลัย 

O พนักงานมหาวิทยาลัย    
    (ชื่อส่วนงาน) 
O ลูกจ้างชั่วคราว 

    
 

O ได้รับแล้ว 
  

 
O ยังไม่ได้รับ 

 

 
4.  สถานภาพการท างานในปัจจุบัน 
  (   ) ต าแหน่ง………………………….……………………………………..…เงินเดือน……………………..…...บาท ระยะเวลา ………..ปี …………เดือน 

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

5.  ความสามารถพิเศษ  
 (   ) 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) ………………………………………………………………………..…………………………………………………..……………… 
 

6.  ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร หรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
7. ทราบประกาศรับสมัครจาก   
 (   ) ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย (   ) ประกาศรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย 

 (   ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  (   ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  

 (   ) เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย   (   ) หนังสือพิมพ์ 
 

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


