
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 

------------------------- 
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  
ต าแหน่งนักบริหารงานวิจัย จ านวน ๑ อัตรา สังกัดงานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวิจัย ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก  ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุ
ไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment  Online ที ่ 
 http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ภายในเวลา 
๑๕.๐๐  ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
   ๔.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
   ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน  
   ๔.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส   
   ๔.๔  ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
   ๔.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb 
   ๔.๖ ส าเนาหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ท้ายประกาศรับสมัคร 
  ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๑ กันยายน 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 
 
 
                     

 
 

 

             (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์) 
                          รองอธิการบดี 
              ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment


คุณสมบัติรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินโครงการ MU:SURF  
 

ต าแหน่ง   :  นักบริหารงานวิจัย จ านวน 1 อัตรา  
หน่วยงาน :  งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวจิัย ส านักงานอธิการบดี  
คุณสมบัติของผู้สมัคร :  
๑. ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวนัที่สมัคร  
๓. มีความรู้ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) 

เป็นอย่างดี และอ่ืนๆ เชน่ Email และการสบืค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี  
๔. มีความสามารถในการสื่อสาร ตดิต่อ ประสานงานเปน็อย่างดี  
๕. มีทัศนคติที่ดีในการท างาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
๖. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากวา่เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้ 

 IELTS (Academic Module)  คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๓ คะแนน  หรือ 

 TOEFL IBT    คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๒๙ คะแนน หรือ 

 TOEFL ITP    คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๓๙๐ คะแนน หรือ 

 TOEFL CBT    คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๙๐ คะแนน หรือ 

 TOEIC     คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๐๐ คะแนน หรือ 

 MU GRAD Test    คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๓๖ คะแนน หรือ 

 MU - ELT    คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๕๖ คะแนน 
และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่
พิจารณาใบสมัคร) 

๗. หากมีประสบการณ์ท างานเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รบัทุนจากแหล่งทนุภายนอก การบริหารจัดการ
ทุนวิจัย และการประสานงานกบัหน่วยงานในตา่งประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๘. สามารถปฏบิัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานทีไ่ด้  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ :  
๑. ติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศในการยื่นข้อเสนอโครงการขอรับทุน (ติดตามข่าวประกาศทนุ 

ประชาสัมพันธ์ทุน ช่วยเหลือนักวิจัยในการเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครขอรับทุน) และการจัดท าสัญญารับทุน  
๒. ประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องสัญญารับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
๓. บริหารจัดการโครงการวิจัย ประสานงานดูแลการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก รวมถึงจัดท า database 

การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย และจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๔. ติดตามและตรวจสอบรายงานการเงินโครงการวิจัย การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยให้เป็นไปตามข้อก าหนด/ระเบียบของแหล่งทุน 

ตามมาตรฐานสากล (Internal Audit) 
๕. จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จัดเตรียมการประชุม สัมมนาและ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการจัดท าสรุปรายงานการประชุม  
๖. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเอกสารและเตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกเรื่อง

เสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ เพื่อให้การด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 



๗. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม    
๘. งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ สรุปรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ  
๙. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อประสานงานโครงการจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับฐานข้อมูลระดับชาติ 
๑๐. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : พจิารณาคุณสมบัติเบื้องตน้เพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวชิาเฉพาะต าแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ทัง้นี้
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสดุ 
 
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :  ปริญญาโท 17,500 บาท (+ค่าตอบแทน 5,000 บาท)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


