
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส านักงานอธิการบด ี

------------------------------------------------------------------------------------ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการ
ผลิตสารชีววัตถุ) จ านวน 1 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ส านักงานอธิการบดี  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหนง่ที่จะบรรจปุรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพำะต ำแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

3.  กำรสมัครและกำรยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment  Online ที่  
 https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บดันี้ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565ำ ๑๕.๐๐ น 
 4. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่ำนั้น 
  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 
  4.6 ใบรับรองการท างาน (ถา้มี) 
  4.6 ไฟล์รูปถ่ายหนา้ตรง ใส่ชดุสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนำดไม่เกิน 
200 kb 
 5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ และสถำนที่ท ำกำรคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
ที่  https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment              
     
 
 
       
      
      (ลงนำม) ประสิทธิ์  วัฒนำภำ 
       
 
 
 
 
 

((ประกาศ ณ วันที่            กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ฒนำภำ 
(ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์วชิร คชกำร) 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 
ปฏิบัติหนำ้ที่แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล 

 

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment


 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล 

 
ต ำแหน่ง         : นักวิทยำศำสตร์ (ปฏิบตัิหน้ำที่หัวหน้ำงำนด้ำนกระบวนกำรชีวภำพอุตสำหกรรมในกำรผลิตสำรชีววัตถุ)          
                     จ ำนวน 1 อัตรำ  
หน่วยงำน       :  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญำเอก ด้ำนวิทยำศำสตร์สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology) สำขำชีวเคมี (Biochemistry) วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์  (Medical Science) วิศวกรรมเคมี  (Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ (Bioprocess 
Engineering) เภสัชศำสตร์ หรือสำขำอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

๒. มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกระบวนกำรชีวภำพ 

- ด้ำนกระบวนกำรชีวภำพ ในกำรเลี้ยงเซลล์ microbial และ mammalian cell culture เพื่อผลิต recombinant protein 
หรือ biological product อ่ืน ๆ  

๓. หำกมีประสบกำรณ์ด้ำนต่ำง ๆ ต่อไปนี้ จะได้รบักำรพิจำรณำเปน็พิเศษ 
- กำรจัดท ำธนำคำรเซลล์ (cell bank)  

- กำรผลิตสำรชีวเภสัชภัณฑ์ ยำชีววัตถุ ตำมวิธีกำรปฏิบัติที่ดีในกำรผลิตยำ (GMP) 

- ระบบบริหำรคุณภำพ (Quality management system)  

- ด้ำนกำรใช้อุปกรณ์ในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ ตลอดจนเครื่องวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง 

- กำรท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมยำ หรืออุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดกำรเอกสำรได้ดี 
๕. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ ฟัง พูด อ่ำน เขียน ในระดับดี 
๖. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบัถึง 

วันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หำกไม่มีผลคะแนนดังกล่ำว มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำใบสมัคร 
    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 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ : 

๑. ก ำกับ ควบคุม และติดตำมกำรปฏิบัติงำนกำรผลิตสำรชีวภัณฑ์ในระดับกึ่งอุตสำหกรรม รวมถึง กำรเตรียม cell bank, กำร
เลี้ยงเซลล์  microbial และ/หรือ mammalian cell culture และกำรเตรียม intermediate product ตำมมำตรฐำนวิธี
ปฏิบัติงำนที่ดีในกำรผลิตยำ (GMP) 

๒. วำงแผนจัดระบบ จัดพื้นที่ผลิตทำงกระบวนกำรชีวภำพ และงำนวิเครำะห์ที่เก่ียวข้อง 
๓. ออกแบบและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตทำงกระบวนกำรชีวภำพที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้กระบวนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ 
๔. จัดท ำและตรวจติดตำมเอกสำรมำตรฐำนวิธีปฏิบัติงำนในกำรผลิต ที่เก่ียวข้องในกระบวนกำรชีวภำพ 
๕. วำงแผน ด ำเนินงำน และวิเครำะห์ผลของโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงเป็นระบบ 



๖. จัดท ำแผนกำรใช้งำน บ ำรุงรักษำเครื่องมือวิทยำศำสตร์และพื้นที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้
งำนอยู่เสมอ 

๗. ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๘. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

 
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก : พิจำรณำคุณสมบัติตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ 
 
 
อัตรำเงินเดือนตำมวุฒิ  :  ๕๐,๐๐๐.- บำท 


