
 

 
 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์  
เรื่อง ขยายเวลารบัสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจแุละแต่งตั้งเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งอาจารย ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
................................................. 

 ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา น้ัน เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงจ านวน 1 ราย ในการนี ้                 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครต าแหน่งดังกล่าวออกไปอีก 
จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
1. ต าแหน่งที่จะบรรจุ (ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
2. คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)      
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 3.1  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน (ถ้ามี)  
 3.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมใ่ส่แว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จ านวน 1 รูป 
 3.3  ใบปรญิญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก (ฉบับจริง) และส าเนาพร้อม   
                     รับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ  
 3.4  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ฉบับจริง) และ 
                  ส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 
            3.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 
        3.6  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล ใบทหารกองเกิน เป็นต้น 
4. วิธีสมัคร  
     กรอกใบสมัครในระบบ E-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment      

           ตั้งแตบ่ัดน้ีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564  
 5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันเวลา และสถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่  9 พฤศจิกายน 2564 
     ในระบบ E-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment และ www.la.mahidol.ac.th  
 6.  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุณชญา สิทธิสุข โทร. ๐๘๒-๐๖๔-๘๙๗๙ หรือ   
     E-Mail: Ramida.sit@mahidol.edu  
                
               ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
                                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่) 
                                                                                           คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ฉบับลงวันที่      ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

ชื่อต าแหน่ง  อาจารย ์จ านวน 1 อัตรา 
หน่วยงาน   เพื่อปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผูส้มัคร  

1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาดังต่อไปน้ี สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตร  
    และการสอน ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหวัข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับ  
    ภาษาอังกฤษ  
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปรญิญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปรญิญาโทไม่ต่ ากว่า 3.50 (กรณทีี่จบในประเทศไทย) 
4. ไม่มี F ในรายวิชาหลักของทุกระดับการศึกษา 
5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  

    - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 6 คะแนน หรือ 
    - TOEFL – iBT (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า 79 หรือ 
    - TOEFL- ITP ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน หรือ          
    - TOEFL – CBT ไม่ต่ ากว่า 213 คะแนน หรือ 
    - MU GRAD Test ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
7. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย หรอืประกาศนียบัตรด้านการสอน  
   ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติทั่วไป  
 1. มีอายไุม่เกนิ 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)  
 2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในประเทศไทย 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตังต่อไปนี้  

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค   
   การเมือง 

 2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่ กบค.  
              ก าหนด 
 3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน จริยธรรมอันดี 
 4. เป็นผู้บกพรอ่งในศีลธรรม จริยธรรมอันด ี
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 5. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 6. เคยถูกจ าคกุโทษค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือ 
              ความผิดลหุโทษ 
 7. เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หนว่ยงานของรัฐ หน่วยงาน 
              เอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย 
 9. เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 10. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของส่วนราชการอื่นในเวลาเดียวกัน 
 11. พนักงานมหาวิทยาลัย (ชาย) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการละเว้นให้เข้ารับราชการทหาร 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ   

1. สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
2. สอนภาษาอังกฤษในหลักสตูรการฝึกอบรมและระดับประกาศนียบัตร  
3. ศึกษาค้นควา้ วิจัย ในสาขาวิชาและวิชาชีพช้ันสูง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบข้อเขียนวิชาความรู้ภาษาอังกฤษ สอบสอนและสอบสมัภาษณ์  
อัตราเงินเดือน              32,450  บาท 
สวัสดิการ                   ประกันสังคม , กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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