
 
 

 

ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี 
เร่ือง  ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่ง อาจารยห์รือผู้ช่วยอาจารย ์(ประจ าสาขาวิชาธรณีศาสตร)์ จ านวน ๑ อัตรา 
------------------------------------ 

ด้วย วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงคจ์ะรบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตัง้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง อาจารยห์รือผูช้่วยอาจารย ์ (ประจ าสาขาวิชาธรณีศาสตร)์ จ  านวน 
๑ อัตรา เพ่ือปฏิบติังานกลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก  
ต าแหน่งอาจารยห์รือผูช้่วยอาจารย ์ (ส าหรบัผูท้ี่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ก าหนด และมีคะแนน

สอบภาษาอังกฤษ ตามที่ก าหนด) โดยมีรายละเอียดตามแนบทา้ยประกาศนี ้ 
๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผูส้มัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป       

ตามขอ้บงัคับมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑และที่ประกาศ
เพ่ิมเติม และมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไวใ้นรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแนบทา้ยประกาศนี ้

๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรงานสามารถเลือกช่องทางการสมคัรได ้๑ ช่องทาง ดังนี ้ 
 ๓.๑ ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย ์ พรอ้มแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่  “วิทยาเขต

กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่  ๑๙๙ หมู่ ๙ ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐” 
วงเล็บมมุซองบนขวา “สมคัรงานต าแหน่ง(ระบุต าแหน่งที่ตอ้งการสมคัร” หรือ 

 ๓.๒ ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟลอิ์เล็กทรอนิกส ์โดยระบุในช่อง Subject : ต าแหน่งที่ต้องการ
สมคัร_ชื่อ-นามสกุล (เช่น เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป_นายคนดี  ดียิ่ง) พรอ้มแนบเอกสารหลักฐาน โดยท าเป็น 
File เดียวกันทัง้หมด จ านวน ๑ File เท่านัน้ ในรูปแบบ “PDF File” ส่งมาที่ E-mail:soifha.chr@mahidol.edu  หรือ 

 ๓.๓ สมคัรในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment   
โดยผู้สมัครสามารถย่ืนใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี ้ ถึงวันท่ี   ๑๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร  
  ๔.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาใหใ้ชห้นังสือรับรองซึ่งไดร้ับอนุมัติจากผูมี้

อ านาจว่าเป็นผูส้  าเร็จการศึกษาครบถว้นตามหลกัสตูรแลว้ ๑ ฉบบั  
  ๔.๒ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบบั  
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน ๑ ฉบบั      
  ๔.๔ ส าเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ ฉบับ (ตามเกณ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ                      

ที่มหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด ) 
 
  ๔.๕ หลกัฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบบั  
  ๔.๖ ใบรบัรองแพทยโ์รงพยาบาลของรฐั  จ  านวน ๑ ฉบบั 
  ๔.๗ จดหมายรบัรองการท างาน หรือ จดหมายสมคัรงานและประวัติการศึกษาและการท างาน (CV)  

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


 
 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีท าการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผูมี้สิทธิเขา้รบัการสอบคัดเลือก/ประกาศ วัน เวลาและสถานที่สอบ ณ ป้ายประชาสมัพนัธ์

บริเวณ  ชั้น ๒ อาคารอ านวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดลและประกาศทางเว็บไซต์ 
http://ka.mahidol.ac.th/th/jobs. และ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  ภายในวันท่ี ๒๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
 

                            ประกาศ  ณ  วันที่          กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.น.สพ. ก าลงั  ชมุพลบญัชร) 
ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี 
ลงวันท่ี          กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ต าแหน่ง  :  อาจารย ์(ประจ าสาขาวิชาธรณีศาสตร)์   จ  านวน ๑ อัตรา          
หน่วยงาน :  กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ลักษณะงานท่ีมอบหมายให้ปฏิบัติ 

- ดา้นการเรียน การสอนในสาขาวิชาที่ก าหนด/ดา้นบริการวิชาการและวิจยั  
- ดา้นท านบุ  ารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือก : 
- ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นการสอนในสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้ง (๑๕ นาที) 
- การสอบสมัภาษณ ์/คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกไดต้ามความ

เหมาะสม  
คุณสมบัติของผู้สมัครต าแหน่งอาจารย ์ 

๑. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หารแลว้หรือไดร้บัการยกเวน้) 
๒. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางสาขาวิชาธรณีศาสตร ์ธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่

เก่ียวขอ้ง 
๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธรณีศาสตร ์ธรณีวิทยา หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  
๔. มีความเชี่ยวชาญทางดา้นการออกภาคสนาม และสามารถพานกัศึกษาออกภาคสนามได้ 
๕. มีผลงานตีพิมพ์หรือประสบการณ์สอนทางด้านธรณีวิทยา (หากมีความเชี่ยวชาญทางด้านธรณี

โครงสรา้งจะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
๖. สามารถท างานวิจัย ใหค้ าปรึกษางานวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ท างานในระบบที่ใชภ้าษาอังกฤษเป็นหลกัได  ้
๗. มีความรักในอาชีพ พร ้อมทั้งมีความทุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละ ในการพัฒนา วิทยาเขตกาญจนบุรี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
๘. ตอ้งมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯ พรอ้มใบ

สมคัร (หรืออย่างชา้ก่อนเขา้รบัการสอบคัดเลือก และผลคะแนนตอ้งมีอายไุม่เกิน ๒ ปี นบัตัง้แต่วันที่สอบ) ดังนี ้ 
-      IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต ่ากว่า ๖  หรือ 
- TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนไม่ต ่ากว่า ๗๙  หรือ 
- TOEFL ITP    คะแนนไม่ต ่ากว่า  ๕๕๐  หรือ 
- TOEFL CBT    คะแนนไม่ต ่ากว่า  ๒๑๓  หรือ 
- MU GRAD Test   คะแนนไม่ต ่ากว่า ๘๐ หรือ 

๙. ผูผ้่านการสอบคัดเลือกจะตอ้งเขา้รบัการตรวจประวัติจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ 
- ต าแหน่งอาจารย ์อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท     
- กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/กองทนุประกันสงัคม/สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัมหิดล  
- สิทธ์ิการรกัษาพยาบาลพนกังานมหาวิทยาลยั / การตรวจสขุภาพประจ าปี 
- หอ้งพกับุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมไดท้ี่ งานบรหิารและทรพัยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคารอ านวยการ วิทยาเขตกาญจนบุร ีมหาวทิยาลัยมหิดล  
โทร ๐ ๓๔๕๘ ๕๐๖๐ ต่อ ๑๒๓๑    email : soifha.chr@mahidol.edu 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี 
ลงวันท่ี        กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ต าแหน่ง  :  ผูช้่วยอาจารย ์(ประจ าสาขาวิชาธรณีศาสตร)์   จ  านวน ๑ อัตรา          
หน่วยงาน :  กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ลักษณะงานท่ีมอบหมายให้ปฏิบัติ 

- ดา้นการเรียน การสอนในสาขาวิชาที่ก าหนด/ดา้นบริการวิชาการและวิจยั  
- ดา้นท านบุ  ารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือก : 
- ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นการสอนในสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้ง (๑๕ นาที) 
- การสอบสมัภาษณ ์/คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกไดต้ามความ

เหมาะสม  
คุณสมบัติของผู้สมัครต าแหน่งอาจารย ์ 

๑. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หารแลว้หรือไดร้บัการยกเวน้) 
๒. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางสาขาวิชาธรณีศาสตร ์ธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธรณีศาสตร ์ธรณีวิทยา หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  
๔. มีความเชี่ยวชาญทางดา้นการออกภาคสนาม และสามารถพานกัศึกษาออกภาคสนามได้ 
๕. มีผลงานตีพิมพ์หรือประสบการณ์สอนทางด้านธรณีวิทยา (หากมีความเชี่ยวชาญทางด้านธรณี

โครงสรา้งจะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
๖. มีความรักในอาชีพ พร ้อมทั้งมีความทุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละ ในการพัฒนา วิทยาเขตกาญจนบุรี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
๗. ตอ้งมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯ พรอ้มใบ

สมคัร (หรืออย่างชา้ก่อนเขา้รบัการสอบคัดเลือก และผลคะแนนตอ้งมีอายไุม่เกิน ๒ ปี นบัตัง้แต่วันที่สอบ) ดังนี ้       
- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต ่ากว่า ๓ หรือ 
- TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนไม่ต ่ากว่า ๒๙ หรือ 
- TOEFL ITP    คะแนนไม่ต ่ากว่า  ๓๙๐ หรือ 
- TOEFL CBT    คะแนนไม่ต ่ากว่า  ๙๐ หรือ 
- MU GRAD Test   คะแนนไม่ต ่ากว่า ๓๖ หรือ 
- MU-ELT    คะแนนไม่ต ่ากว่า ๕๖ หรือ 
- TOEIC    คะแนนไม่ต ่ากว่า ๔๐๐    

๘. มีแผนในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งเขา้สู่ต าแหน่งอาจารย์ 

๙. ผูผ้่านการสอบคัดเลือกจะตอ้งเขา้รบัการตรวจประวัติจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ 
- ต าแหน่งผูช้่วยอาจารย ์อัตราเงินเดือน  ๒๗,๐๔๐ บาท  
- กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/กองทนุประกันสงัคม/สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัมหิดล 
- สิทธ์ิการรกัษาพยาบาลพนกังานมหาวิทยาลยั / การตรวจสขุภาพประจ าปี 
- หอ้งพกับุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริหารและทรพัยากรบคุคล ชั้น ๒ อาคารอ  านวยการ วิทยาเขตกาญจนบรีุ มหาวิทยาลยัมหิดล  
โทร ๐ ๓๔๕๘ ๕๐๖๐ ต่อ ๑๒๓๑    email : soifha.chr@mahidol.edu 

mailto:soifha.chr@mahidol.edu
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