
  
 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์
 เร่ือง   ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    

ต าแหน่งอาจารย ์สังกัดภาควิชาชีวสถติ ิ
...................................................... 

ดว้ยคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รบัสมัครสอบ
คดัเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย ์สงักัดภาควิชาชีวสถิติ จ  านวน ๒ อตัรา 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์มีความประสงคข์อขยายเวลารบัสมคัรต าแหน่งดงักล่าวออกไปใหส้ิน้สดุ ณ วนัท่ี ๓๐ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 ๑. ต าแหน่งทีจ่ะบรรจุและคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
ต าแหนง่ท่ีจะบรรจ ุและคณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ จะปรากฏอยูใ่นบญัชีรายละเอียด 

แนบทา้ยประกาศนี ้
 ๒. คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัครสอบ 

ผูส้มคัรสอบตอ้งมีคณุสมบตัทิั่วไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ดว้ยการ 
บรหิารงานบคุคลพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      ๓. วัน เวลา และสถานทีรั่บสมัครสอบ 
            ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรสอบคดัเลือก สามารถกรอกใบสมคัรลงในระบบ E-Recruitment 

Online ท่ี http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment (เพยีงช่องทางเดียวเท่าน้ัน) ตัง้แตว่นัท่ีบดันี ้
ถึงวนัท่ี  ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๖๔ หรือสอบถามท่ีหมายเลข ๐-๒๓๕๔-๘๕๔๓ ตอ่ ๑๑๐๓  

       ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟลอ์ิเล็กทรอนิกส ์ (PDF) 
เท่าน้ัน  
 ๔.๑ ไฟลรู์ปถ่ายหนา้ตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ 
png ท่ีมีขนาดไมเ่กิน ๒๐๐ kb 

  ๔.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง (ซึ่ งผ่านการพิจารณาอนุมัติ               
จากอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลยัวา่เป็นผูจ้บการศกึษาครบถว้นตามหลกัสตูรแลว้เทา่นัน้) จ  านวน ๑ ฉบบั 

    ๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcripts) ระดบัปรญิญาตรี ปรญิญาโท  
ปรญิญาเอก จ านวนอยา่งละ ๑ ฉบบั 

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

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


-๒- 

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

ใบรบัรองการผา่นงาน 
๕.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานทีส่อบ พรอ้มรายละเอียด ในวนัท่ี ๑๔ 

มกราคม  ๒๕๖๕ ท่ี เว็บไซตข์องคณะสาธารณสขุศาสตร ์ท่ี https://www.ph.mahidol.ac.th/jobs/ และ 
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/          

 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พิจิตรพงศ ์สนุทรพิพิธ) 
 รองคณบดี  

     ปฏิบตัหินา้ท่ีแทน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์

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


-๓- 

 
รายละเอียดแนบทา้ยประกาศคณะสาธารณสขุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ลงวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

 
ต าแหน่ง อาจารย ์จ านวน ๒ อตัรา 
 
หน่วยงาน  ภาควิชาชีวสถิติ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 

๑. อายไุมเ่กิน ๕๐ ปี นบัถึงวนัย่ืนใบสมคัร 

๒. จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาชีวสถิต ิสถิต ิสถิตปิระยกุต ์คณิตศาสตร ์คณิตศาสตร ์ประยกุต ์ 
คณิตศาสตร ์สนเทศศาสตรท์างสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทค โนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
วิทยาศาสตรข์อ้มูล วิทยาการขอ้มูล วิทยาการคอมพิวเตอร ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์วิศวกรรมระบบและขอ้มูล 
หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

๓. คะแนนเฉล่ียสะสมมากกวา่หรือเทา่กบั ๓.๕ 
๔. ตอ้งมีคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ อยา่งใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายไุมเ่กิน ๒ ปี ดงันี ้

๔.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไมต่  ่ากวา่ ๖ คะแนน หรือ 

๔.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไมต่  ่ากวา่ ๗๙ คะแนน หรือ 

๔.๓ TOEFL - ITP ไมต่  ่ากวา่ ๕๕๐ คะแนน หรือ 

๔.๔ TOEFL- CBT ไม่ต  ากว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ 

๔.๕ MU GRAD Test ไมต่  ่ากวา่ ๘๐ คะแนน 

หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตรจ์ะไม่พจิารณาใบสมัคร 
๕. หากเป็นผูส้  าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรท่ีมีการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ (หลกัสตูรนานาชาติ)  

ในประเทศท่ีมีการใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาทางการ ไดร้บัการยกเวน้คะแนนทดสอบภาษาองักฤษ 

๖. ถา้เป็นชายตอ้งผา่นการเกณฑท์หารหรือไดร้บัการยกเวน้การเกณฑท์หารแลว้ 

๗. ไมเ่คยตอ้งโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาเพราะกระท าผิดทางอาญา 

๘. ผูส้มคัรสอบตอ้งมีคณุสมบตัิทั่วไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ดว้ยการบริหารงานบคุคล

พนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป 



-๔- 

 
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

๑. มีพืน้ฐานความรูใ้นสาขาวิชาท่ีปฏิบตังิานระดบัดีมาก 

๒. มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเขา้สู่ต  าแหนง่ประเภทวิชาการ 

๓. มีความรู ้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่ส่ือสารทัง้ดา้นการอ่าน พดู และเขียน 

๔. มีความรูค้วามสามารถใชค้อมพิวเตอรอ์ยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหนา้ท่ี 

๕. มีความสามารถในการศกึษา วิเคราะห ์สรุปเหตผุล และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ดดี้ 

๖. มีความรู ้ความเขา้ใจในวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และแผนการศกึษาของสว่นงานท่ีสงักดั 

ลักษณะงานทีต่้องปฏิบัตเิมื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คือ  
๑. เป็นผูร้ว่มรบัผิดชอบในการสอนในหลกัสตูรท่ีภาควิชารบัผิดชอบ คือ หลกัสตูร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิต ิ 

และ/หรือ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตรส์ุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) และรายวิชาบังคั บ                 
ท่ีภาควิชารบัผิดชอบ 
      ๒.  การท าวิจยั   
      ๓.  งานบรกิารวิชาการ 
 

หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก ๑. สอบสอนเป็นภาษาองักฤษ 
    ๒. สอบสมัภาษณเ์ป็นภาษาองักฤษ 
  
อัตราเงนิเดอืน   ๓๒,๔๕๐ บาท 
 
สวัสดกิารด้านสุขภาพ  การประกนัสงัคมและสวสัดกิารมหาวิทยาลยั 

 
 
 

 


