
 

 

 
 

 
 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่ง อาจารย์  
................................................. 

 ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เพ่ือปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑ อัตรา นั้น 
เ นื่ อ ง จ ากมี ผู้ ส มั ค ร จ า น วนน้ อ ย ร าย  แล ะมี คุณสมบั ติ ไ ม่ ต ร ง ต า มที่ ป ร ะก า ศรั บ ส มั ค ร ง าน ร ะบุ ไ ว้                                                   
ในการนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) จึงขอขยายระยะเวลาการ
รับสมัครต าแหน่งดังกล่าวออกไปอีก จนถึงวันที ่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ (ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)      
๓. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 ๓.๑ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน (ถ้ามี)  
 ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป 
 ๓.๓  ใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ  
 ๓.๔ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกพร้อมรับรอง    
                    ส าเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ 
            ๓.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ 
        ๓.๖ หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทหารกองเกิน เป็นต้น 
 ๔. วธิีสมัคร  
    กรอกใบสมัครในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment      

          ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
 ๖. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบ หัวข้อในการสอบสอน จะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๖๔ 
    ในระบบ e-Recruitment Online ที ่http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment และ www.la.mahidol.ac.th  
 ๗. สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณกุณชญา สิทธิสุข โทร. ๐๘๒-๐๖๔-๘๙๗๙ หรือ E-Mail:Ramida.sit@mahidol.edu  
 
               ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ ์จันทร์อยู)่ 
                                                                                                 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ฉบับลงวันที่      พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หน่วยงาน:  เพ่ือปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

๑. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง   

๒. มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  
     (ส าหรับคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งอาจารย์) 

  -  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๖ คะแนน หรือ 
  -  TOEFL – IBT (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า ๗๙ หรือ 
  -  TOEFL- ITP ไม่ต่ ากว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ          
  -  TOEFL – CBT ไม่ต่ ากว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ 
  -  MU GRAD Test ๘๐ คะแนน 
และเปน็ผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)  
หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร 

๓. มีประสบการณ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษา หรือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
๔. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ และมีผลงานตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการในฐานข้อมูลที่ กพอ. รับรอง อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 

คุณสมบัติท่ัวไป   
      ๑.  ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่สมัคร) 
      ๒.  หากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารหรือได้รับการละเว้นให้เข้ารับราชการทหาร 
          ๓.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          ๔.  มีสัญชาติไทย 
 
ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

      ๑.  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองหรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
          ๒. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ กบค.ก าหนด 
          ๓. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 
          ๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี 
          ๕. เป็นบุคคลล้มละลาย 
              ๖. เคยถูกจ าคุกโทษค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดย  
            ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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          ๗. เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหน่วยงานของรัฐ 
 หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 

          ๘. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย 
          ๙. เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 ๑๐.  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของส่วนราชการอ่ืนในเวลาเดียวกัน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. สอนหนังสือ 
๒. ควบคุมวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
๓. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการท าวิจัยด้านภาษาศาสตร์  
  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ 

     หรือ สาขาที่เก่ียวข้อง 
 ๔. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๕. มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก:   สอบสอนและสอบสัมภาษณ์  
อัตราเงินเดือน:  
สวัสดิการ : 
หมายเหตุ:   

 คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐บาท 
 ประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าประสบการณ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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