
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต ำแหน่งอำจำรย ์สังกัดภำควิชำสรีรวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง : ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการคดัเลือกยื่นใบสมัครพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการรับสมคัรผา่น
ทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5504, 0 22201 5610 หรือ 0 2201 5027 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
4.2 CV ของผู้สมัคร 
4.3 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสอืรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผูม้ีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลกัสตูร

แล้ว ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
4.4 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
4.5 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
4.6 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 
4.7 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
4.8 แผนการวิจัย (Research Statement) หรือ ขอบเขตการวิจัยในอนาคต เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 1-2 แผ่น 
4.9 ผลงานทางวิชาการ หรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณา 
4.10 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน 
4.11 ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์หรือ กรณีโอน(ย้าย) 
4.12 หลักฐานอื่น  ๆเช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบกองเกินทหาร จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 8 เมษายน 
พ.ศ. 2565 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ 
http://science.mahidol.ac.th/th หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html 
 
 
 
 
 
 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   20   ธันวาคม พ.ศ.2564 
 
 

(ลงนาม) 

ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล  คงเสรี) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 

 
ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา 

เงื่อนไขของต าแหน่ง 

  ผู้ผ่านการคัดเลือกจากภาควิชาสรีรวิทยา จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาศาสตร์ เมื่อผ่านการพิจารณาและอนุมัติแล้ว จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Physiology หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น Veterinary Science, Zoology, 

Biomedical Engineering, Bioinformatics ซึ่งคณะกรรมการคัดเลอืกฯ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถาบันที่ 
ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง (ในประเทศและต่างประเทศ) 

2. มีประสบการณ์งานวิจัยในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก ในสาขาวิชา Physiology, Veterinary Science, 
Zoology, Biomedical Engineering, Bioinformatics 

3. ต้องมีผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเป็น First 
Author หรือ Corresponding Author 

4. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก โดยการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก และเมื่อผ่านการ
พิจารณาแลว้จะตอ้งมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยกเว้นเป็นผูส้ าเรจ็
การศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ) โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ 

 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 
5.  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
1. งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก 
2. งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก:   

1. คัดลอืกจากใบสมัคร 
2. สอบสมัภาษณ ์
3. สัมนาพเิศษ (ภาษาอังกฤษ) 

(คณะกรรมการอาจเปลีย่นแปลงวิธีการคดัเลือกไดต้ามความเหมาะสม) 
อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาเอก 31,500.- บาท 

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



 
 
 
 

Faculty of Science, Mahidol University Announcement 
Subject: Application for University Employee Officer, Mahidol University 

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

 The Faculty of Science, Mahidol University currently has an opening for the position of Lecturer to work at the 
Department of Physiology, Faculty of Science, Mahidol University 

1. The qualifications are listed in detail in the attached document. 

2. The candidates are selected in accordance with the Mahidol University Regulations, Subject: University Employee 
Personnel Management B.E. 2551 (2008) 

3. Date and time of application: Candidates are required to apply via the online recruitment system 
at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php . The application is open until March 31, 2022. For additional information, 
please call 0 2201 5504, 0 22201 5610 or 0 2201 5027 

4. Documents required with the application 
4.1 A 1-inch photograph taken without hat and glasses 
4.2 The applicant’s curriculum vitae 
4.3 A copy of the certificate or certificate approved by the authorized person as a complete 

graduate according to the course; Bachelor’s, Master’s, and Doctorate Degree 
4.4 Transcript of Bachelor’s, Master’s, and Doctorate Degree 
4.5 Copy of House Registration and ID Card / Passport 
4.6 Recommendation letters from supervisor and/or advisor with address or contact number 
4.7 English language test results within 2 years prior to application 
4.8 Research statement or future research scope written in English 
4.9 Academic work details of relevant experiences or knowledge 
4.10 Medical Certificate, within 1 month before application 
4.11 Certificate of work clearance, in case of experience or transfer case (relocation) 
4.12 Other related documents such as name change or marriage certificate 

5. The announcement of eligible candidates will be made on April 8, 2022 at the Administrative and Clerical Division, 
K Building, Faculty of Science, Mahidol University, the faculty’s website http://science.mahidol.ac.th/th or via the E-Recruitment 
System http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html 
 
 
 
 
 
 
 
  

Announced on   December 20, 2021 
 
 
 

ต(Assoc. Prof. Palangpon Kongsaeree) 
Dean, Faculty of Science 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 

 
Position 1 Lecturer/ Instructor 

Affiliation Department of Physiology, Faculty of Science, Mahidol University 

Position Condition 

  The candidate selected by the Department of Physiology must be approved by the executive 
committee of Faculty of Science before appointed as a university employee. 

Specifications of the Position 
1. Doctorate Degree in Physiology or related fields such as Veterinary Science, Zoology, Biomedical Engineering, Bioinformatics from 

the domestic or international institutions certified by Office of the Civil Service Commission. 
2. Research experiences during doctoral or postdoctoral degree in Physiology, Veterinary Science, Zoology, Biomedical Engineering, 

Bioinformatics, or related fields 
3. At least one international academic journal, First Author or Corresponding Author 
4. Have a good command of English.  Unless the candidate graduated from the institute that officially use English for 

communication, the result certificate from one of the language tests taken within 2 years prior to the application must be shown: 

 IELTS  no less than 6 or 

 TOEFL IBT  no less than 79 or 

 TOEFL-ITP  no less than 550 or 

 TOEFL-CBT  no less than 213 or 

 MU GRAD  no less than 80 
5. Be responsible for their duties and work well with others 

Job Description 
1. Teaching courses in undergraduate and graduate programs 
2. Performing research and academic services 
3. Other tasks as assigned 

Selection Criteria:   

1. Application Documents 
2. Interview 
3. Special Seminar (English) 

Salary Rate :  Doctorate Degree 31,500.- Baht 

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


