ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
*****************************************************************************************************

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตาแหน่งพนักงานบริการ สังกัดภาควิชาชีวคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง : ตาแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ปรากฏอยู่
ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
การรับสมัครทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 (สมัครงาน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 2201 5094
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
4.2 สาเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตร และสาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบทหารกองเกิน
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สานักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(ลงนาม) สมคิด อมรสมานกุล
ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

-2รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ตาแหน่ง

พนักงานบริการ จานวน 1 อัตรา

หน่วยงาน

สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสาเนาแสดงวิทย
ฐานะว่าสาเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Offices ได้เป็นอย่างดีหากมีความรู้เรื่องฐานข้อมูล เช่น
ใช้ Microsoft Access ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. งานธุรการและบริการทั่วไป
2. ติดต่อประสานงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา (กรณีเร่งด่วน)
3. ทาหน้าที่ส่งโรเนียว จัดเรียงเอกสารข้อสอบ และจัดเรียงเอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์
4. ทาหน้าที่จัดสถานที่ เอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ เวลามีงานประชุม หรืองานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆ
5. ช่วยจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายจาก CIF
6. ทาความสะอาดห้องพักอาจารย์ ห้องหัวหน้าภาควิชา ห้องธุรการ อาคาร Pr.
7. ดูแลให้บริการห้องสมุดภาคฯ (ยืม-คืน-จัดเก็บ เข้าที่ให้เรียบร้อย)
8. ดูแลความเรียบร้อยบอร์ด หน้าภาค ตึก Pr., B., R. และติดประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ
9. ช่วยบริการเบิก-จ่าย เงินที่ธนาคาร และบริการอื่นๆ
10. ทาหน้าที่ส่งจดหมายภายนอกที่ไปรษณีย์
11. ควบคุมดูแลการจัดเก็บ เบิกจ่าย วัสดุงานบ้าน วัสดุการเรียน และการทาแลป
12. ดูแลสาธารณูปโภค วัสดุสิ้นเปลือง ตึก Pr. และความเรียบร้อยทัว่ ไป
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 11,300 บาท
หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

**********************************************************************************************************

เลขประจำตัวสอบ ………..…………

คณะวิทยาศาสตร์

รูปถ่ำย
ติดกำว
เท่ำนั้น

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยมหิดล

ประเภทบุคลำกร
O พนักงำนมหำวิทยำลัย

O พนักงำนมหำวิทยำลัย(ชื่อส่วนงำน) O ลูกจ้ำงชั่วครำว

ตำแหน่ง ................................................................................................................
หน่วยงำน ................................................................................................................
ส่วนงำน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ (นาย/นางสาว/นาง)…………………………………….……………………...นามสกุล……………………………………………………………………………..
NAME (MR./MISS/MRS.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. วัน เดือน ปีเกิด………………………………………………………………………ปัจจุบันอายุ……………..……...ปี…………….………เดือน
3. เชือ้ ชาติ………………………สัญชาติ……………………ศาสนา………………..…………….สถานที่เกิด (จังหวัด).......................................................
4. บัตรประชาชนเลขที่ ออกให้ ณ .......................... วันหมดอายุ ...................
5. สถานภาพทางทหาร ( ) ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก ........................................................................................................................
( ) ปลดเป็นทหารกองหนุน พ.ศ. ........................... ( ) จะเกณฑ์ พ.ศ. ...................................
6. ชื่อ-สกุล บิดา………………………………………………………………..……ชื่อ-สกุล มารดา………………………………………….………………………………
7. สถานภาพการสมรส……………………….……..ชื่อ-สกุล คูส่ มรส…………………………………………………………………………….………………………...
8. ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
โทรศัพท์บ้าน…………………..………. โทรศัพท์มือถือ………………………………..………. Email Address……………..…………………………………

2. ประวัติกำรศึกษำ (ตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ)
1. คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...……………

สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. …………………………………..
คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...……………
สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. …………………………………..

คุณวุฒิที่ใช้ในกำรสมัครงำน
คุณวุฒ…ิ ………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...……………
สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. …………………………………..

3. ประวัติกำรทำงำน
3.1 กรณีทำงำนที่อื่น
สถำนที่ทำงำน/โทรศัพท์

ตำแหน่ง

เงินเดือน

ระยะเวลำ
ตั้งแต่ – วันที่

สำเหตุที่ออก

-23.2 กรณีเคยปฏิบัติงำนภำยในมหำวิทยำลัยมหิดล
ส่วนงำน / หน่วยงำน

ประเภทบุคลำกร

ตำแหน่ง

เงินเดือน

ระยะเวลำ
ตั้งแต่ – วันที่

O ข้ำรำชกำร
O พนักงำนมหำวิทยำลัย
O พนักงำนมหำวิทยำลัย
(ชื่อส่วนงำน)
O ลูกจ้ำงชั่วครำว

สำเหตุที่ออก

เงินชดเชย
O ได้รับแล้ว

O ยังไม่ได้รับ

4. สถำนภำพกำรทำงำนในปัจจุบัน
( ) ตาแหน่ง………………………….……………………………………..…เงินเดือน……………………..…...บาท ระยะเวลา ………..ปี …………เดือน
สถานที่ทางาน…………………………………………………….……………………………………..……จังหวัด.......................................................
( ) ว่างงาน ระยะเวลา...................................... สาเหตุการว่างงาน...................................................................................................

5. ข้อผูกพันตำมสัญญำปฏิบัตงิ ำนชดใช้ทุนต่อเนื่องจำกหน่วยงำนอื่น กรณีลำศึกษำ/ ฝึกอบรม
( ) ไม่มี

( ) มี ทุน............................................................... หน่วยงาน....................................................................................

6. ควำมสำมำรถพิเศษ
( ) พิมพ์ดีดไทย ...............................คา/นาที ( )
พิมพ์ดีดอังกฤษ ...............................คา/นาที
( ) คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรม................................................................................................................................................
( ) ภาษาอังกฤษ ระบุ (ดี/พอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน ..........................
คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบุ) ................................. ได้คะแนน .........................
( ) ภาษา.............................ระบุ (ดี/พอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน ..........................
( ) ขับรถยนต์ได้ใบขับขี่ No. …………………………………………
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..…………………………………………………..………………

7. ผลงำนทำงวิชำกำร หรือผลงำนแสดงควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร หรืออื่น ๆ (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
8. ทรำบประกำศรับสมัครจำก
( ) ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย
( ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
( ) เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย

( ) ประกาศรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย
( ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
( ) หนังสือพิมพ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลครบถ้วนตามข้อเท็จจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………………………….
(…….........…………………….......……………………)
ผู้สมัคร
วันที่…………เดือน………………….พ.ศ…………

