ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานคณบดี
......................................................
ด้ วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงาน
คณบดี จานวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
๑. ตาแหน่ งที่จะบรรจุและคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
ตาแหน่งที่จะบรรจุ และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง จะปรากฏอยูใ่ นบัญชีรายละเอียด
แนบท้ ายประกาศนี ้
๒. คุณสมบัตทิ ่ วั ไปของผู้สมัครสอบ
ผู้ส มัค รสอบต้ อ งมี คุณ สมบัติทั่ว ไปตามข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ว่า ด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment
Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment (เพียงช่ องทางเดียวเท่ านัน้ ) ตังแต่
้ วนั ที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ หรื อสอบถามที่หมายเลข ๐-๒๓๕๔-๘๕๔๓ ต่อ ๑๕๑๗
๔. เอกสารหลัก ฐานประกอบการสมั ครในลักษณะของไฟล์ อิเล็กทรอนิก ส์ (PDF)
เท่ านัน้
๔.๑ ไฟล์รูปถ่ายหน้ าตรง ใส่ชดุ สุภาพ ถ่ายไว้ ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรื อ png ที่มี
ขนาด ไม่เกิน ๒๐๐ kb
๔.๒ สาเนาปริญญาบัตรหรื อหนังสือ(ซึง่ ผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากอธิการบดีหรื อ สภา
มหาวิทยาลัยว่าเป็ นผู้จบการศึกษาครบถ้ วนตามหลักสูตรแล้ วเท่านัน)
้ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ปริญญาตรี จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ผา่ นการทดสอบภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนด) จานวน ๑ ฉบับ

๒
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้ าน และบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบรับรองการ
ผ่านงาน
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ พร้ อมรายละเอียด ในวันที่ ๑๔ กันยายน
๒ ๕ ๖ ๔ ที่ 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 ที่ https://www.ph.mahidol.ac.th/jobs/แ ล ะ
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สรุ างค์ เตชะบุญเสริ มศักดิ)์
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
ปฏิบตั ิหน้ าที่แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

๓
รายละเอียดแนบท้ ายประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตาแหน่ ง

นักทรัพยากรบุคคล จานวน ๑ อัตรา

หน่ วยงาน

งานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
๑. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ
การบริ หารทรัพ ยากรบุคคล การจัดการทรั พยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ การเงิ นและการบัญชี หรื อสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
๒. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ Microsoft Office อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิ
หน้ าที่
๔. หากมีประสบการณ์การทางานด้ านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้ อย ๑ – ๒ ปี จะพิจารณา
เป็ นพิเศษ
๕. ต้ องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ มีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี ้
๕.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๓ คะแนน หรื อ
๕.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ากว่า ๒๙ คะแนน หรื อ
๔.๓ TOEFL-ITP ไม่ต่ากว่า ๓๙๐ คะแนน หรื อ
๔.๔ TOEFL-CBT ไม่ต่ากว่า ๙๐ คะแนน หรื อ
๔.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ากว่า ๓๖ คะแนน หรื อ
๔.๖ TOEIC ไม่ต่ากว่า ๔๐๐ คะแนนหรื อ
หากไม่ มีผลคะแนนดังกล่ าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะไม่ พจิ ารณาใบสมัคร
๖. ถ้ าเป็ นชายต้ องผ่านการเกณฑ์ทหารหรื อได้ รับการยกเว้ นการเกณฑ์ทหารแล้ ว
๗. ไม่เคยต้ องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาเพราะกระทาผิดทางอาญา
๘. ผู้สมัครสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัตทิ วั่ ไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททัว่ ไป

๔
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
๑. การจัดทาบัญชีอตั ราการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน
๒. การรวบรวมจัดทา/ติดตามการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี
๓. ตรวจสอบการลาป่ วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน/ลาอุปสมบท/ลาปฏิบตั ธิ รรม/ลาคลอดบุตร ฯลฯ
และสรุปการลา
๔. ประสานงานการตอบรับเข้ าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม
๕. งานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์ การสอบคัดเลือก
๑. ภาคสอบข้ อเขียน ประกอบด้ วย
๑.๑ วิชาความรู้ความสามารถทัว่ ไป
๑.๒ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๒. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ประกอบด้ วย
๒.๑ การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้ านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ
ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่นๆ
อัตราเงินเดือน

ปริญญาตรี เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท

สวัสดิการด้ านสุขภาพ การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

