ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ (ประจาสาขาวิชาธรณีศาสตร์) จานวน ๑ อัตรา
-----------------------------------ด้วย วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตัง้ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์หรือผูช้ ่วยอาจารย์ (ประจาสาขาวิชาธรณีศาสตร์) จานวน
๑ อัตรา เพื่อปฏิบตั ิงานกลุม่ สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
๑. ตาแหน่งทีจ่ ะดาเนินการรับสมัครเพือ่ คัดเลือก
ตาแหน่งอาจารย์หรือผูช้ ่วยอาจารย์ (สาหรับผูท้ ่ีมีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กาหนด และมีคะแนน
สอบภาษาอังกฤษ ตามที่กาหนด) โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี ้
๒. คุ ณ สมบั ติ ท่ั ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ผู้ส มัครรับ การคัดเลื อกต้องมีคุณ สมบัติ ท่ ัวไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑และที่ประกาศ
เพิ่มเติม และมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี ้
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ ๑ ช่องทาง ดังนี ้
๓.๑ ส่ง จดหมายสมัค รงานทางไปรษณีย ์ พร้อ มแนบหลัก ฐานประกอบการสมัค รมาที่ “วิท ยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๙ ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐”
วงเล็บมุมซองบนขวา “สมัครงานตาแหน่ง(ระบุตาแหน่งที่ตอ้ งการสมัคร” หรือ
๓.๒ ส่งเอกสารหลักฐานในรู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject : ตาแหน่งที่ตอ้ งการ
สมัคร_ชื่อ-นามสกุล (เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป_นายคนดี ดียิ่ง) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทาเป็ น
File เดียวกันทัง้ หมด จานวน ๑ File เท่านัน้ ในรู ปแบบ “PDF File” ส่งมาที่ E-mail:soifha.chr@mahidol.edu หรือ
๓.๓ สมัครในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
โดยผู้สมัครสามารถยืน่ ใบสมัครได้ตงั้ แต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้องนามายืน่ พร้อมใบสมัคร
๔.๑ สาเนาใบปริญญาบัตร ในกรณี ยังไม่ได้รบั ปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รบั อนุมตั ิจากผู้มี
อานาจว่าเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จานวน ๑ ฉบับ (ตามเกณ์ผ่านการทดสอบภาษาอัง กฤษ
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนด )
๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ จดหมายรับรองการทางาน หรือ จดหมายสมัครงานและประวัติการศึกษาและการทางาน (CV)

๕. การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานทีท่ าการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก/ประกาศ วัน เวลาและสถานที่สอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
บริ เ วณ ชั้ น ๒ อาคารอ านวยการ วิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและประกาศทางเว็ บ ไซต์
http://ka.mahidol.ac.th/th/jobs. และ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ภายในวั นที่ ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. กาลัง ชุมพลบัญชร)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตาแหน่ง : อาจารย์ (ประจาสาขาวิชาธรณีศาสตร์) จานวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน : กลุม่ สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะงานทีม่ อบหมายให้ปฏิบัติ
- ด้านการเรียน การสอนในสาขาวิชาที่กาหนด/ด้านบริการวิชาการและวิจยั
- ด้านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
- ทดสอบความรู ค้ วามสามารถด้านการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (๑๕ นาที)
- การสอบสัมภาษณ์ /คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความ
เหมาะสม
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครตาแหน่งอาจารย์
๑. เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รบั การยกเว้น)
๒. ส าเร็จ การศึก ษาในระดับปริญ ญาเอก ทางสาขาวิ ช าธรณี ศาสตร์ ธรณี วิท ยา หรื อสาขาวิ ช าอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธรณีศาสตร์ ธรณีวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกภาคสนาม และสามารถพานักศึกษาออกภาคสนามได้
๕. มีผ ลงานตีพิ มพ์ห รื อประสบการณ์ส อนทางด้านธรณี วิท ยา (หากมีความเชี่ ย วชาญทางด้านธรณี
โครงสร้างจะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ)
๖. สามารถทางานวิจัย ให้คาปรึกษางานวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิ ตศึกษา
ทางานในระบบที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลักได้
๗. มี ค วามรัก ในอาชี พ พร้อ มทั้ง มี ค วามทุ่ ง มั่น ทุ่ ม เทเสี ย สละ ในการพัฒ นา วิ ท ยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๘. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯ พร้อมใบ
สมัคร (หรืออย่างช้าก่อนเข้ารับการสอบคัดเลือก และผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตัง้ แต่วนั ที่สอบ) ดังนี ้
- IELTS (Academic Module)
คะแนนไม่ต่ากว่า ๖ หรือ
- TOEFL IBT (Internet Based) คะแนนไม่ต่ากว่า ๗๙ หรือ
- TOEFL ITP
คะแนนไม่ต่ากว่า ๕๕๐ หรือ
- TOEFL CBT
คะแนนไม่ต่ากว่า ๒๑๓ หรือ
- MU GRAD Test
คะแนนไม่ต่ากว่า ๘๐ หรือ
๙. ผูผ้ ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจประวัติจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
- ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน ๓๒,๔๕๐ บาท
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
- สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจาปี
- ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชัน้ ๒ อาคารอานวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร ๐ ๓๔๕๘ ๕๐๖๐ ต่อ ๑๒๓๑ email : soifha.chr@mahidol.edu

รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตาแหน่ง : ผูช้ ่วยอาจารย์ (ประจาสาขาวิชาธรณีศาสตร์) จานวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน : กลุม่ สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะงานทีม่ อบหมายให้ปฏิบัติ
- ด้านการเรียน การสอนในสาขาวิชาที่กาหนด/ด้านบริการวิชาการและวิจยั
- ด้านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
- ทดสอบความรู ค้ วามสามารถด้านการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (๑๕ นาที)
- การสอบสัมภาษณ์ /คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความ
เหมาะสม
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครตาแหน่งอาจารย์
๑. เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รบั การยกเว้น)
๒. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธรณีศาสตร์ ธรณีวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกภาคสนาม และสามารถพานักศึกษาออกภาคสนามได้
๕. มีผ ลงานตีพิ มพ์ห รื อประสบการณ์ส อนทางด้านธรณี วิท ยา (หากมีความเชี่ ย วชาญทางด้ านธรณี
โครงสร้างจะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ)
๖. มี ค วามรัก ในอาชี พ พร้อ มทั้ง มี ค วามทุ่ ง มั่น ทุ่ ม เทเสี ย สละ ในการพัฒ นา วิ ท ยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๗. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯ พร้อมใบ
สมัคร (หรืออย่างช้าก่อนเข้ารับการสอบคัดเลือก และผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตัง้ แต่วนั ที่สอบ) ดังนี ้
- IELTS (Academic Module)
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓ หรือ
- TOEFL IBT (Internet Based) คะแนนไม่ต่ากว่า ๒๙ หรือ
- TOEFL ITP
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓๙๐ หรือ
- TOEFL CBT
คะแนนไม่ต่ากว่า ๙๐ หรือ
- MU GRAD Test
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓๖ หรือ
- MU-ELT
คะแนนไม่ต่ากว่า ๕๖ หรือ
- TOEIC
คะแนนไม่ต่ากว่า ๔๐๐
๘. มีแผนในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเปลี่ยนตาแหน่งเข้าสูต่ าแหน่งอาจารย์
๙. ผูผ้ ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจประวัติจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
- ตาแหน่งผูช้ ่วยอาจารย์ อัตราเงินเดือน ๒๗,๐๔๐ บาท
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
- สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจาปี
- ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชัน้ ๒ อาคารอานวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร ๐ ๓๔๕๘ ๕๐๖๐ ต่อ ๑๒๓๑ email : soifha.chr@mahidol.edu

