
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส านักงานอธิการบดี 
---------------------------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ส านักงานอธิการบดี ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหนง่ทีจ่ะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบทา้ยประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพำะต ำแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้าย
ประกาศนี้ 

3. กำรสมัครและกำรยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment  Online ที่ 
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
 4. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่ำนั้น 
  4.1 ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน 
  4.3 ส าเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
  4.4 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส   
  4.5 ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
  4.6 ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนำด 
ไม่เกิน 200 kb 
 5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ และสถำนที่ท ำกำรคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.  
เป็นต้นไป ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  
 

  

 

 ประกาศ  ณ  วันที่             กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

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


รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล 

ต ำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา  

สถำนที่ปฏิบัตงิำน : โครงการจัดตั้งศูนย์พฒันาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
๒. ได้ รับคุณวุฒิปริญญาโท  ด้ านวิทยาศาสตร์สาขา  อณูชี ววิทยา  (Molecular Biology) เทคโนโลยีชี วภาพ 

(Biotechnology) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) สาขาชีวเคมี (Biochemistry) หรือ
สาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓. หากมีประสบการณ์การท างานในด้านต่าง ๆต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
- กระบวนการสร้างและพัฒนาโคลน mammalian cell ที่มีการแสดงออกของโปรตีน งานตรวจสอบคุณสมบัติของ 

clone การจัดท าและตรวจสอบคุณลักษณะระบบธนาคารเซลล์ 
- กระบวนการชีวภาพต้นน้ า  (upstream process) ด้านการเลี้ยง mammalian cell ในระดับห้องปฏิบัติการ  

และ/หรือในระดับ bioreactor รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ การใช้อุปกรณ์ใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

- กระบวนการปลายน้ า (downstream process) การท าบริสุทธิ์โปรตีนด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี การกรองและการท า
ปราศจากเชื้อโปรตีนด้วยเมมเบรน และการท าต ารับยาหรือสารชีววัตถุ 

- การใช้เคร่ืองมือกลุ่มตรวจวิเคราะห์โครงสร้าง คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ ของโปรตีนหรือสารชีวโมเลกุลที่เก่ียวข้อง  
- การท างานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนระดับดีและสามารถติดต่อประสานงาน
กับผู้อ่ืนได้ดี โดยมีผลคะแนน โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มี
ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หำกไม่มีผลคะแนนดังกล่ำว 
มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำใบสมัคร 

IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไมต่่ ากว่า ๓   คะแนน           หรือ 
TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไมต่่ ากว่า ๒๙ คะแนน           หรือ 
TOEFL-ITP    คะแนนรวมไมต่่ ากว่า ๓๙๐ คะแนน         หรือ 
TOEFL-CBT    คะแนนรวมไมต่่ ากว่า ๙๐ คะแนน           หรือ 
TOEIC     คะแนนรวมไมต่่ ากว่า ๔๐๐ คะแนน         หรือ 
MU GRAD Test    คะแนนรวมไมต่่ ากว่า ๓๖ คะแนน           หรือ 
MU - ELT    คะแนนรวมไมต่่ ากว่า ๕๖ คะแนน 

๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี 
๖. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
๗. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
๘. มีความละเอียด รอบคอบในการท างาน และช่างสังเกต  
๙. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและ

กฎหมาย 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
๑. ปฏิบัติงานสร้างโคลน mammalian cell ที่มีการแสดงออกของโปรตีน/สารชีววัตถุ และพัฒนาวิธีการตรวจสอบ

คุณสมบัติของโคลนเซลล์ ตลอดจนการจัดท าระบบธนาคารเซลล์ วางแผนและตรวจสอบคุณลักษณะด้านต่าง ๆ 
๒. ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเลี้ยงเซลล์เพื่อผลิตสารโปรตีน/สารชีววัตถุ ในกระบวนการชีวภาพต้นน้ า ตั้งแต่ระดับ 

shake flask และใน bioreactor ขนาด ๕ ลิตร จนถึงกระบวนการชีวภาพปลายน้ า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ตามที่
ก าหนด ศึกษาสภาวะพารามิเตอร์ที่เหมาะสม และก าหนดเกณฑ์ความพึงพอใจ ซึ่งสามารถขยายขนาดการผลิตไปยัง
ระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ 



๓. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และทางสเปกโตรสโคปี ของโปรตีนและผลิตภัณฑ์ที่สนใจ  
๔. ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการ ทั้งในส่วนการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาวิธีวิเคราะห์โปรตีนและผลิตภัณฑ์ที่

สนใจ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และโครงการวิจัยที่ ได้รับมอบหมาย วางแผน ด าเนินงาน จัดเก็บบันทึกผลงานวิจัยและ

วิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ 
๖. จัดท าเอกสารขั้นตอนกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารคุณภาพ พร้อมจัดท าบันทึก

ขั้นตอนกระบวนการอย่างละเอียดและเป็นระบบ ตลอดจนส่วนสนับสนุนระบบห้องปฏิบัติการ และระบบให้บริการที่
เก่ียวข้อง 

๗. ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

๘. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก : พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
อัตรำเงินเดือน : ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท 
                     ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

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


