
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 
------------------------------------------------------------------------------------ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ต าแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพ ส านักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหนง่ที่จะบรรจปุรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพำะต ำแหน่ง 

ผู้สมัครรับกำรคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
ลูกจ้ำงเงินรำยได้ พ.ศ.๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 

3.  กำรสมัครและกำรยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment  Online ที่  
 https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บดันี้ถึงวันที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2565ำ ๑๕.๐๐ น 
 4. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่ำนั้น 
  ๔.๑ ส ำเนำหลักฐำนวุฒิกำรศึกษำและส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ 
  ๔.๒ ส ำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
  ๔.๓ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และบัตรประจ ำตัวประชำชน  
  ๔.๔ หลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบทหำรกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส   
  ๔.๕ ใบรับรองกำรท ำงำน (ถ้ำมี) 
  ๔.๖ ไฟล์รูปถ่ำยหน้ำตรง ใส่ชุดสุภำพ ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนำดไม่เกิน ๒๐๐ kb 
 5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ และสถำนที่ท ำกำรคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 21 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 
 

(รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์กอ้งเขต เหรียญสุวรรณ) 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

 ปฏิบัติหนำ้ที่แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล 

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


 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล 

 
ต ำแหน่ง         : พนักงำนห้องปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 อัตรำ  
หน่วยงำน       : โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess 
Engineering) วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) วิทยาศาสาตร์การแพทย์ (Medical Science) 
อณูชีววิทยา (Molecular Biology) สาขาชีวเคมี (Biochemistry) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒. หากมีประสบการณ์การท างานด้านกระบวนการชีวภาพ หรือในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
- กระบวนการชีวภาพต้นน้ า (upstream process) การเลี้ยง microbial cells และ mammalian cell culture ใน 
bioreactor 
- ด้านกระบวนการปลายน้ า (downstream process) ด้านการท า protein refolding การท าบริสุทธิ์โปรตีนดว้ยเคร่ือง
โครมาโทกราฟี (chromatography) 
- การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องวิเคราะห์ที่เก่ียวข้อง 
- การท างานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี 
๔. สามารถท างานเป็นกะได้ (หากมีความจ าเป็นคร้ังคราว) 
๕. ชอบความท้าทาย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน 
๖. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง  

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. ช่วยเหลือการวิจัยพัฒนาการผลิตสารชีววัตถุและงานวิเคราะห์ที่เก่ียวข้องในระดับห้องปฏิบัติการและกึ่งอุตสาหกรรม 
๒. จัดท าบันทึก และจัดเก็บเอกสารวิธีปฏิบัติงานและเอกสารควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัยพัฒนาและการผลิต 
๓. ท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งเก็บรักษา 

บ ารุง ซ่อมแซมและตรวจสอบความพร้อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก : ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ 
            ๒. โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 
อัตรำเงินเดือนตำมวุฒิ  :  ปริญญาตรี 15,000.- บาท 


