
 

 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

เรื่อง  ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
************************************************ 

  คณะวิทยาศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา เป็น
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประกาศ  ณ  วันที่   10   มิถุนายน พ.ศ.2565 
 

 

(ลงนาม) 

ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล  คงเสรี) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 (ลงนาม) สมคิด  อมรสมานกุล 
ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 



 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ต าแหน่งที่บรรจแุละคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง : ต าแหน่งที่จะบรรจุและคณุสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครผ่านทาง
ระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5641, 0 22201 5026, 0 2201 5013 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 
2565 ที่ http://science.mahidol.ac.th/th หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2565 
 
 

(ลงนาม) 

ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล  คงเสรี) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 

 
ต าแหน่ง อาจารย์จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก Pharmacology / Pharmaceutical Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสาขาที่มีพื้นฐานทางเภสัช

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

2. มีประสบการณ์งานวิจัยในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก ด้านการวิจัยยาในสาขาเภสัชวิทยา สารออกฤทธิ์ในสาขาเภสัชวิทยา

ในระบบต่างๆ  

3. ต้องมีผลงานทางวิชาการ / ผลงานงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพรใ่นวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยา่งน้อย 1 เรื่อง  โดยเป็น First Author หรอื 

Corresponding Author 

4. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี – ดีมาก โดยการพิจารณาของคณะกรรมการคดัเลือก และต้องยื่นหลักฐานการผ่านการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ (ซึ่งมีอายไุม่เกนิ 2 ปี) หรือเปน็ไปตามหลักเกณฑด์ังนี ้

               - คะแนน IELTS                    ไม่น้อยกวา่  6  คะแนน               หรือ 

               - คะแนน TOEFL IBT              ไม่น้อยกวา่  79  คะแนน          หรือ 

               - คะแนน TOEFL – ITP            ไม่นอ้ยกวา่  550  คะแนน        หรือ 

               - คะแนน TOEFL – CBT           ไม่นอ้ยกวา่  213  คะแนน       หรือ 

               - คะแนน MU GRAD Test        ไม่นอ้ยกวา่  80  คะแนน 

         4.1 กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
มากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ 

 4.2 กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากหลักสตูรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ไม่ต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ 

5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก 

2. งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

3. งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาเอก 31,500.- บาท 

หลักเกณฑใ์นการสอบคดัเลือก :   

1. คัดเลือกจากใบสมัคร 

2. สอบสมัภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) 

3. สัมมนาพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) 

  



เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

1. รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวกและไมใ่ส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รปู 

2. CV ของผูส้มคัร 

3. ส าเนาใบปรญิญาบตัร หรอื หนังสือรับรองซึ่งไดร้ับอนมุัตจิากผู้มีอ านาจว่าเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ระดบั

ปรญิญาตรี ปรญิญาโทและปริญญาเอก (รบัรองส าเนาถูกต้อง) 

4. ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก (รบัรองส าเนาถูกต้อง) 

5. ส าเนาทะเบยีนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ (รบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

6. หนังสือรับรองจากผู้บังคบับัญชา และ/หรอื อาจารย์ทีป่รึกษา พร้อมที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ท่ีสามารถตดิต่อได ้

7. ผลการสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายไุม่เกิน 2 ป ี

8. แผนกำรวิจัย (research statement) หรือ ขอบเขตกำรวิจัยในอนำคต เขียนเปน็ภำษำองักฤษ ควำมยำว 1-2 หน้ำ 

9. แผนกำรสอน (lesson plan) เขียนเปน็ภำษำองักฤษในหัวข้อที่เลือก ควำมยำวไม่เกนิ 2 หน้ำ 

10. หลักฐานอืน่ๆ เช่น ใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ ทะเบียนสมรส ใบรับรองแพทย์ ใบกองเกินทหาร จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

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

 


