
 
 

 

ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่ง อาจารย ์ 
(ประจ าหลักสูตรบัณฑติศึกษา) จ านวน ๒ อัตรา 

------------------------------------ 
ดว้ย วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล มีความประสงคจ์ะรบัสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ (ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) จ านวน ๒ อัตรา             
เพ่ือปฏิบตัิงานกลุม่สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบรุี มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑. ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการรับสมัครเพือ่คัดเลือก  
ต าแหน่งอาจารย ์(ส  าหรบัผูท่ี้มีคณุวฒิุปริญญาเอกในสาขาวิชาท่ีก าหนด และมีคะแนนสอบภาษาองักฤษ 

ตามท่ีก าหนด) โดยมีรายละเอียดตามแนบทา้ยประกาศนี ้ 
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้สมัครรับการคัดเลือกตอ้งมีคุณสมบัติทั่วไป       

ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑และท่ีประกาศ
เพ่ิมเติม และมีคณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่งตามท่ีระบไุวใ้นรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบแนบทา้ยประกาศนี ้

๓. วัน เวลา และสถานทีรั่บสมัคร 
 ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรงานสามารถเลือกช่องทางการสมคัรได ้๓ ช่องทาง ดงันี ้ 
 ๓.๑ ส่งจดหมายสมคัรงานทางไปรษณีย ์พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการสมคัรมาที่ “วิทยาเขต

กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๙ ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ๗๑๑๕๐” 
วงเล็บมมุซองบนขวา “สมคัรงานต าแหน่ง(ระบุต  าแหน่งท่ีตอ้งการสมคัร” หรือ 

 ๓.๒ ส่งเอกสารหลกัฐานในรูปแบบไฟลอ์ิเล็กทรอนิกส ์โดยระบุในช่อง Subject : ต  าแหน่งที่ตอ้งการ
สมคัร_ช่ือ-นามสกุล (เช่น เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทั่วไป_นายคนดี  ดีย่ิง) พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน โดยท าเป็น 
File เดียวกนัทัง้หมด จ านวน ๑ File เท่านัน้ ในรูปแบบ “PDF File” สง่มาท่ี E-mail:soifha.chr@mahidol.edu  หรือ 

 ๓.๓ สมคัรในระบบ e-Recruitment Online ท่ี http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment 
โดยผู้สมัครสามารถยืน่ใบสมัครได้ตัง้แต่บัดนี ้ถงึวันที ่๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๔. เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องยืน่พร้อมใบสมัคร  
  ๔.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตรทุกระดบัการศึกษา ในกรณียังไม่ไดร้บัปริญญาใหใ้ชห้นังสือรบัรองซึ่ง

ไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจวา่เป็นผูส้  าเรจ็การศกึษาครบถว้นตามหลกัสตูรแลว้ ๑ ฉบบั  
  ๔.๒ ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ๑ ฉบบั  
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน ๑ ฉบบั     

  ๔.๔ ส าเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ ฉบับ (ตามเกณ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ                      
ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด ) 

  ๔.๕ หลกัฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ – สกลุ ทะเบียนสมรส ๑ ฉบบั  
   
 
 

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


 
 

  ๔.๖ ใบรบัรองแพทยโ์รงพยาบาลของรฐั  จ านวน ๑ ฉบบั 
  ๔.๗ จดหมายรบัรองการท างาน หรือ จดหมายสมคัรงานและประวตัิการศกึษาและการท างาน (CV)  
  ๔.๘ จดหมายรบัรองการท างานหรือในกรณีท่ียงัไม่มีประสบการณท์ างานใหส้่งจดหมายรบัรองความ

ประพฤติ (Letter of Recommendation)แทน 
๕. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานทีท่ าการคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รบัการสอบคดัเลือก/ประกาศ วนั เวลาและสถานท่ีสอบ ณ ป้ายประชาสมัพนัธ์

บริ เวณ  ชั้น  ๒ อาคารอ านวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดลและประกาศทางเว็บไซต์ 
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ และ https://ka.mahidol.ac.th/th/index.php    

 
 
 

                            ประกาศ  ณ  วนัท่ี           กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.น.สพ. ก าลงั  ชมุพลบญัชร) 
ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบรุี 
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รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี 

ลงวันที ่        กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ต าแหน่ง  :  อาจารย ์(ประจ าหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา)     อตัราท่ี ๑         
หน่วยงาน :  กลุม่สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบรุี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ลักษณะงานทีม่อบหมายใหป้ฏบิัต ิ

- ปฏิบัติหนา้ท่ีการสอนดา้นวิชาการรวมถึงปฏิบัติหนา้ท่ีท่ีปรึกษาใหแ้ก่นักศึกษาใหค้  าปรึกษา
วิชาการและดา้นกิจกรรมตา่งๆในสาขาวิชาตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

- ร่วมปฏิบตัิการร่างหลกัสตูรในระดบับณัฑิตศกึษา สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมนุเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy,BCG Economy) เพ่ือความยั่งยืน 

- ปฏิบตัิหนา้ท่ีดน้งานวิจยัท่ีสามารถน าไปสูก่ารประยกุตใ์ชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 
- พฒันาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนดา้นวิชาการ และวิจยักบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ 

- ปฏิบตัิหนา้ท่ีดา้นงานเพ่ือสงัคมแก่หน่วยงานภายนอกสถาบนัโดยสรา้งช่ือเสียง เกียรติยศและ/
หรือรายไดใ้หแ้ก่สถาบนั 

- ปฏิบัติภารกิจต่างๆหรือภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมายดว้ยความรบัผิดชอบตามท่ีไดร้บัมอบหมาย
จากผูบ้งัคบับญัชา 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือก : 

- ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอน โดยการใช้ผลงานวิจัยมาน าเสนอแนวทางการ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงตาม BCG Economic Model 

- คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม 
คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  

๑. เพศหญิงหรือชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น) 
๒. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี (นับถึงวันทีป่ิดรับสมคัร) 
๓. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี  หรื อวิ ศวรรมศาสตร์  หากผู้ สมัครส า เ ร็ จการศึ กษา ในปริญญาดั ง กล่ า ว                                 
จากสถาบันการศึกษาในประเทศต้องมีประสบการณ์การท าวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาเอก 
( Doctoral research)  ห รื อ ก า ร ท า วิ จั ย ห ลั ง ป ริ ญ ญ า เ อก  ( Postdoctoral fellowship)                         
จากต่างประเทศ 

๔. มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี และสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
๕. หากมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ 

- มีผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่และสามารถอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ฉบับ
ภายใน ๔ ปีที่ผ่านมา ( พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ 

- มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ 
๖. หากมี ง าน วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ  Technology for sustainable development, cleaner 

production,Greenhouse gas mitigation, Industrial waste management, Waste 
utilization,Sustainable consumption and production  หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ 
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๗. สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
๘. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง 
๙. หากมีงานวิจัยที่เกี่ยงข้องกับ Technology for sustainable development, Cleaner 

production,Green house gas mitigation,Industrial waste management,Waste 
utilization หรือ Sustainable consump-tion and production จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 

๑๐. ตอ้งมีคะแนนทดสอบภาษาองักฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้โดยย่ืนผลคะแนนทดสอบฯ พรอ้มใบ
สมคัร (หรืออย่างชา้ก่อนเขา้รบัการสอบคดัเลือก และผลคะแนนตอ้งมีอายไุมเ่กิน ๒ ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีสอบ) ดงันี ้ 

-      IELTS (Academic Module) คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๖  หรือ 
- TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๗๙  หรือ 
- TOEFL ITP    คะแนนไมต่  ่ากวา่  ๕๕๐  หรือ 
- TOEFL CBT    คะแนนไมต่  ่ากวา่  ๒๑๓  หรือ 
- MU GRAD Test   คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๘๐ 

กรณีเป็นผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกขึน้ไป และมีคะแนนทดสอบภาษาองักฤษก่อนเขา้ศึกษา
หากมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด หรือเป็นผูส้  าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรท่ีมีการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศท่ีมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ 
สามารถยกเวน้การใชค้ะแนนภาษาองักฤษได ้

๑๑. ผูผ้่านการสอบคดัเลือกจะตอ้งเขา้รบัการตรวจประวตัิจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
๑๒. หนงัสือรบัรองการท างาน หรือ หนงัสือรบัรองความประพฤติ (Letter of recommendation) 

อัตราเงนิเดอืนและสวัสดกิาร 
- ต าแหน่งอาจารย ์อตัราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท     
- กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/กองทนุประกนัสงัคม/สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัมหิดล 
- สิทธ์ิการรกัษาพยาบาลพนกังานมหาวิทยาลยั / การตรวจสขุภาพประจ าปี 
- หอ้งพกับคุลากรของวิทยาเขตกาญจนบรุี มหาวิทยาลยัมหิดล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี 
ลงวันที ่        กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต าแหน่ง  :  อาจารย ์(ประจ าหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา)     อตัราท่ี ๒         
หน่วยงาน :  กลุม่สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบรุี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ลักษณะงานทีม่อบหมายใหป้ฏบิัต ิ

- ปฏิบัติหนา้ท่ีการสอนดา้นวิชาการรวมถึงปฏิบัติหนา้ท่ีท่ีปรึกษาใหแ้ก่นักศึกษาใหค้  าปรึกษา
วิชาการและดา้นกิจกรรมตา่ง ๆ ในสาขาวิชาตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

- ปฏิบตัิหนา้ท่ีดา้นงานวิจยัท่ีสามารถน าไปสูก่ารประยกุตใ์ชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 
- พฒันาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนดา้นวิชาการ และวิจยักบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ 

- ปฏิบตัิหนา้ท่ีดา้นงานเพ่ือสงัคมแก่หน่วยงานภายนอกสถาบนัโดยสรา้งช่ือเสียง เกียรติยศและ/
หรือรายไดใ้หแ้ก่สถาบนั 

- ปฏิบตัิภารกิจต่าง ๆ หรือภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมายดว้ยความรบัผิดชอบตามท่ีไดร้บัมอบหมาย
จากผูบ้งัคบับญัชา 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือก : 

- ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอน โดยการใช้ผลงานวิจัยมาน าเสนอแนวทางการ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงตาม BCG Economic Model 

- คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม 
คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  

๑. เพศหญิงหรือชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น) 
๒. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี (นับถึงวันทีป่ิดรับสมคัร) 
๓. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ 

วิศวกรรมศาสตร์ในด้านสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อย ๑ ปริญญาในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

๔. ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น โดยได้วุฒิ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ Bachelor of Engineering (วศ.บ. หรือ B.Eng) สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๕. หรือหากมีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก (Doctoral research) หรือการวิจัยหลัง
ปริญญาเอก (Postdoctoral fellowship) จากต่างประเทศจะได้รับการพจิารณาเป็นพิเศษ 

๖. มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี และสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
๗. หากมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ 

- มีผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่และสามารถอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ฉบับ
ภายใน ๔ ปีที่ผ่านมา ( พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ 

- มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ 
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๘. หากมี ง าน วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ  Technology for sustainable development, cleaner 
production,Greenhouse gas mitigation, Industrial waste management, Waste 
utilization,Sustainable consumption and production  หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

๙. สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง 
๑๑. ตอ้งมีคะแนนทดสอบภาษาองักฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้โดยย่ืนผลคะแนนทดสอบฯ พรอ้มใบ

สมคัร (หรืออย่างชา้ก่อนเขา้รบัการสอบคดัเลือก และผลคะแนนตอ้งมีอายไุมเ่กิน ๒ ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีสอบ) ดงันี ้ 
-      IELTS (Academic Module) คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๖  หรือ 
- TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๗๙  หรือ 
- TOEFL ITP    คะแนนไมต่  ่ากวา่  ๕๕๐  หรือ 
- TOEFL CBT    คะแนนไมต่  ่ากวา่  ๒๑๓  หรือ 
- MU GRAD Test   คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๘๐ 

กรณีเป็นผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกขึน้ไป และมีคะแนนทดสอบภาษาองักฤษก่อนเขา้ศึกษา
หากมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด หรือเป็นผูส้  าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรท่ีมีการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศท่ีมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ 
สามารถยกเวน้การใชค้ะแนนภาษาองักฤษได ้

      ๑๒. ผูผ้่านการสอบคดัเลือกจะตอ้งเขา้รบัการตรวจประวตัิจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

             ๑๓. หนงัสือรบัรองการท างาน หรือ หนงัสือรบัรองความประพฤติ (Letter of recommendation) 

อัตราเงนิเดอืนและสวัสดกิาร 
- ต าแหน่งอาจารย ์อตัราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท     
- กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/กองทนุประกนัสงัคม/สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัมหิดล 
- สิทธ์ิการรกัษาพยาบาลพนกังานมหาวิทยาลยั / การตรวจสขุภาพประจ าปี 
- หอ้งพกับคุลากรของวิทยาเขตกาญจนบรุี มหาวิทยาลยัมหิดล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่ งานบรหิารและทรพัยากรบคุคล ชัน้ ๒ อาคารอ านวยการ วิทยาเขตกาญจนบรุ ี
มหาวิทยาลยัมหิดล  โทร ๐ ๓๔๕๘ ๕๐๖๐ ตอ่ ๑๒๓๑    email : soifha.chr@mahidol.edu 
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