
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร จ านวน 1 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ   
ส านักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหนง่ที่จะบรรจปุรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

3.  การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่  
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตัง้แต่บัดนี้ถงึวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565า ๑๕.๐๐ น 
 4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  4.1 ส าเนาหลักฐานวฒุิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
 4.2  ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน   
  4.4  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 
  4.5 ใบรับรองการท างาน (ถา้มี) 
  4.6 ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน  
200 kb 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้น
ไปที่  https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment       
    
 
 
      
        
      
      (ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
       
 
 

ประกาศ ณ วันที่            สิงหาคม พ.ศ. 2565  
วัฒนา 

 
ภา 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ต าแหน่ง         :  นักวิชาการเกษตร จ านวน 1 อัตรา  
หน่วยงาน       :  โครงการจัดตั้งสถาบนัอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

1. เพศชาย/หญิง อายไุม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
2. มีคุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางด้าน การเกษตร 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ/การเกษตร 
หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับประวัติการท างาน) 
3. มีความรูแ้ละประสบการณ์ด้านพันธุ์พืชสมุนไพร รวมการปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และการอนุรักษ์ 
4. มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ก ากับดูแลสวน /ภูมิทัศน์ และการดูแลพันธุ์ไม้หายากและ 

มีความหลากหลาย 
5. มีทักษะในการวางแผนจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลายหลาย  
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
7. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงานดี  
8. มีทักษะการท างานเป็นทีมและท างานภายใต้ความกดดันได้ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง 
9. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุด และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 
10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  

นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 
    IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-ITP    คะแนนรวมไม่ต ากว่า 390 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-CBT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน  หรือ 

  TOEIC     คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน  หรือ 
  MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 36 คะแนน  หรือ 

  MU - ELT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 56 คะแนน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
1. ก ากับดูแลคนสวนให้ปฏิบตัิงานถูกต้องตามงานมอบหมาย 

2. ก ากับดูแลบริษทัผู้รับจา้งงานสวน/ภูมิทัศน์ และงานก่อสร้าง ปรบัปรุงซ่อมแซม ที่อยู่ภายในโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามงานมอบหมาย และตามระเบียบของมหาวิทยาลยัมหิดล 

3. บริหารจัดการวางแผนการจัดหาสมุนไพรเพื่อปลูกเพิ่มเติมในพืน้ที่ของอุทยานฯ และพฒันาพื้นที่ให้มีพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช
สมุนไพรนานาชนิด ให้เป็นแหลง่การเรียนรู้ด้านสมนุไพรอย่างครบวงจรและยั่งยืน 

4. บริหารจัดการวางแผนดา้นการตลาดและการขยายพนัธุ์พชืสมนุไพรเพื่อเพิ่มยอดขายและให้เพียงพอต่อการจ าหน่าย 

5. เผยแพร่ผลงานวิชาการดา้นการเกษตร และเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมด้านการเกษตรหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. ปฏิบัติงานที่ใช้ความช านาญดา้นการเกษตร เช่น ปรับปรุงดิน การใช้ปุ๋ย การดูแลรักษาพันธุไ์มห้ายากที่มาจากแหล่งที่มาที่
หลากหลาย 



7. ประสานการท างานร่วมกัน ให้ความเห็น และค าแนะน าเบื้องตน้เก่ียวกับการดูแลรักษาพันธุไ์ม้ และการดูแลพืน้ที่อุทยานฯ
ภูมิทัศน์ 

8. จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานที่รบัผิดชอบ เพือ่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

9. งานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : โดยการสอบความรู้เฉพาะต าแหน่งและสอบสัมภาษณ์ 
 
อัตราเงินเดือนตามวุฒิ  :  ปริญญาตรี 20,090.- บาท/ปริญญาโท 23,440.- บาท  
    
   


