
 

 
ประกาศ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 เร่ือง   ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

...................................................... 
 ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เร่ือง ขยายเวลา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาสุขศึกษา    
และพฤติกรรมศาสตร์ จ านวน  ๑ อัตรา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัคร
ต าแหน่งดังกล่าว ออกไปโดยให้สิน้สุด ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี  ้

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ต าแหน่งที่จะบรรจุ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง จะปรากฏอยู่ในบัญชีรายละเอียด 

แนบท้ายประกาศนี  ้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ 

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ 
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.   วัน เวลา และสถานที่ รับสมัครสอบ 
           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment 

Online ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment (เพียงช่องทางเดียวเท่านั ้น)  ตัง้แต่บัดนี ้     
ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ หรือสอบถามที่หมายเลข ๐-๒๓๕๔-๘๕๔๓ ต่อ ๑๑๐๓  

๔.   เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) 
เท่านัน้  
  ๔.๑ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่
มีขนาด ไม่เกิน ๒๐๐ kb 

  ๔.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง (ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี 
หรือสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้จบการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้วเท่านัน้) จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ปริญญาตรี โท เอก จ านวน อย่างละ     
๑ ฉบับ 

  ๔.๔ ส าเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่ 
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด) จ านวน ๑ ฉบับ 

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


-๒- 

 

  ๔.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ       
  ๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบรับรอง  
การผ่านงาน 
 

๕.   ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ พร้อมรายละเอียด ในวันที่  ๑๗
มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่  https://www.ph.mahidol.ac.th/jobs/ และ 
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/            

 
 

                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ) 
            รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ 
           ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ph.mahidol.ac.th/jobs/
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/


-๓- 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 

ต าแหน่ง  อาจารย์  จ านวน  ๑  อัตรา 
 
หน่วยงาน  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าภายในประเทศ/ต่างประเทศ สาขาสุขศึกษา  

ส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา ส่ือสารสุขภาพ เทคโนโลยีการศึกษา หากมี พืน้ฐานสาธารณสุข/

พยาบาลศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๒. อายุไม่เกิน ๕๕ ปี  

๓. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี ้

๓.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า ๖ คะแนน หรือ 

๓.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต ่ากว่า ๗๙ คะแนน หรือ 

๓.๓ TOEFL - ITP ไม่ต ่ากว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ 

๓.๔ TOEFL- CBT ไม่ต ่ากว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ 

๓.๕ MU GRAD Test ไม่ต ่ากว่า ๘๐ คะแนน 

หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร 
๔. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 

๕. ไม่เคยต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาเพราะกระท าผิดทางอาญา 

๖. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. งานสอน 

๒. งานควบคุมวิทยานิพนธ์ 

๓. งานวิจัย 



-๔- 

 

๔. งานบริการวิชาการแก่สังคม 

๕. งานอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก ๑. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
    ๒. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
    ๓. ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้อง 
 
อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท 
 
สวัสดิการด้านสุขภาพ  การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย 
 


