
 
 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เร่ือง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี 
...................................................... 

 ด้วยคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีความประสงค์จะรับสมคัรสอบคดัเลือกบคุคล     
เพ่ือบรรจเุป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่นกัทรัพยากรบคุคล สงักดังานบริหารทรัพยากรบคุคล ส านกังาน 
คณบดี จ านวน ๑ อตัรา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

๑. ต าแหน่งท่ีจะบรรจุและคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
      ต าแหนง่ท่ีจะบรรจ ุและคณุสมบตัิเฉพาะต าแหนง่ จะปรากฏอยูใ่นบญัชีรายละเอียด 

แนบท้ายประกาศนี ้
๒. คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัครสอบ 

                                     ผู้ สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บริหารงานบคุคลพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
           ผู้ประสงค์จะสมคัรสอบคดัเลือก สามารถกรอกใบสมคัรลงในระบบ E-Recruitment 

Online ท่ี http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment (เพียงช่องทางเดียวเท่านัน้) ตัง้แต่วนัท่ี ๒๓
สิงหาคม  ๒๕๖๔ ถึงวนัท่ี ๖ กนัยายน  ๒๕๖๔ หรือสอบถามท่ีหมายเลข ๐-๒๓๕๔-๘๕๔๓ ตอ่ ๑๕๑๗  

๔.   เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) 
เท่านัน้ 
 ๔.๑ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใสช่ดุสภุาพ ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ท่ีมี 

ขนาด ไมเ่กิน ๒๐๐ kb 
 ๔.๒ ส าเนาปริญญาบตัรหรือหนงัสือ(ซึง่ผา่นการพิจารณาอนมุตัจิากอธิการบดีหรือ สภา 

มหาวิทยาลยัวา่เป็นผู้จบการศกึษาครบถ้วนตามหลกัสตูรแล้วเทา่นัน้) จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcripts) ปริญญาตรี จ านวน ๑ ฉบบั 

 ๔.๔ ส าเนาผลคะแนนภาษาองักฤษ (ตามเกณฑ์ผา่นการทดสอบภาษาองักฤษท่ี 
มหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด) จ านวน ๑ ฉบบั 
 
 
 

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


๒ 

 

 ๔.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔.๖ หลกัฐานอ่ืนๆ เชน่ ใบทหารกองเกิน ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ ทะเบียนสมรส ใบรับรองการ 

ผา่นงาน 
๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ  พร้อมรายละเอียด ในวนัท่ี ๑๔  กนัยายน  

๒๕๖๔  ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์ ท่ี  https://www.ph.mahidol.ac.th/jobs/แ ล ะ
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/ 
 
 
                                      ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                            
    (รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สรุางค์ เตชะบญุเสริมศกัดิ)์ 

              รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกิจการพิเศษ 
              ปฏิบตัิหน้าท่ีแทน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ph.mahidol.ac.th/jobs/


๓ 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ลงวนัท่ี ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

ต าแหน่ง นกัทรัพยากรบคุคล จ านวน ๑ อตัรา 
 
หน่วยงาน งานบริหารทรัพยากรบคุคล ส านกังานคณบดี คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 

๑. ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจดัการ                  
การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ การเงินและการบญัชี หรือสาขาอ่ืน  ๆ         
ท่ีเก่ียวข้อง  

๒. อายไุมเ่กิน ๓๐ ปี 
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตัิ 

หน้าท่ี  
๔. หากมีประสบการณ์การท างานด้านบริหารทรัพยากรบคุคลอยา่งน้อย ๑ – ๒ ปี จะพิจารณา 

เป็นพิเศษ 
๕. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ อยา่งใดอย่างหนึง่ ซึง่มีอายไุมเ่กิน ๒ ปี ดงันี ้

๕.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไมต่ ่ากวา่ ๓ คะแนน หรือ 

๕.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไมต่ ่ากวา่ ๒๙ คะแนน หรือ 

๔.๓ TOEFL-ITP ไมต่ ่ากว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ 

๔.๔ TOEFL-CBT ไมต่ ่ากวา่ ๙๐ คะแนน หรือ 

๔.๕ MU GRAD Test ไมต่ ่ากวา่ ๓๖ คะแนน หรือ 

๔.๖ TOEIC ไมต่ ่ากวา่ ๔๐๐ คะแนนหรือ 

หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พจิารณาใบสมัคร 
๖. ถ้าเป็นชายต้องผา่นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 

๗. ไมเ่คยต้องโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาเพราะกระท าผิดทางอาญา 

๘. ผู้สมคัรสอบต้องมีคณุสมบตัทิัว่ไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการบริหารงานบคุคล 

พนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททัว่ไป 



๔ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. การจดัท าบญัชีอตัราการเบกิจา่ยเงินเดือน/คา่ตอบแทน 

๒. การรวบรวมจดัท า/ตดิตามการประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าปี 

๓. ตรวจสอบการลาป่วย/ลากิจ/ลาพกัผอ่น/ลาอปุสมบท/ลาปฏิบตัธิรรม/ลาคลอดบตุร ฯลฯ  

และสรุปการลา 

๔. ประสานงานการตอบรับเข้าร่วมประชมุ/สมัมนา/อบรม 

๕. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก  
๑. ภาคสอบข้อเขียน ประกอบด้วย 

๑.๑ วิชาความรู้ความสามารถทัว่ไป 
  ๑.๒ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ 

๒. ภาคการประเมินความเหมาะสมกบัต าแหนง่ ประกอบด้วย 
๒.๑ การสอบสมัภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านตา่ง ๆ เชน่ สมรรถนะ  

ทศันคต ิความสนใจ ความจริงจงั การแสดงออก มนษุยสมัพนัธ์และบคุลิกภาพอ่ืนๆ  
  
 

อัตราเงนิเดือน  ปริญญาตรี เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท  
 
สวัสดกิารด้านสุขภาพ การประกนัสงัคมและสวสัดกิารมหาวิทยาลยั 

 


