ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
......................................................
ด้ วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่ อง ขยายเวลา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา
และกีฏวิทยา จานวน ๑ อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครตาแหน่งดัง กล่าว
ออกไปให้ สิ ้นสุด ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
๑. ตาแหน่ งที่จะบรรจุและคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
ตาแหน่งที่จะบรรจุ และคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง จะปรากฏอยูใ่ นบัญชีรายละเอียด
แนบท้ ายประกาศนี ้
๒. คุณสมบัตทิ ่ วั ไปของผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัตทิ วั่ ไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการ
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 ที่บดั นี ้
ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ หรื อสอบถามที่หมายเลข ๐-๒๓๕๔-๘๕๔๓ ต่อ ๑๑๐๓
๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ (PDF)
เท่ านัน้
๔.๑ ไฟล์รูปถ่ายหน้ าตรง ใส่ชดุ สุภาพ ถ่ายไว้ ไม่เกิน ๖ เดือน ในรู ปแบบ jpg หรื อ
png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb
๔.๒ ส าเนาปริ ญ ญาบัต รหรื อหนั ง สื อ รั บ รอง (ซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ
จากอธิการบดีหรื อสภามหาวิทยาลัยว่าเป็ นผู้จบการศึกษาครบถ้ วนตามหลักสูตรแล้ วเท่านัน)
้ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ผา่ นการทดสอบภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนด) จานวน ๑ ฉบับ
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๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้ าน และบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส
ใบรับรองการผ่านงาน
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ พร้ อมรายละเอียด ในวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ https://www.ph.mahidol.ac.th/jobs/ และ
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)
รองคณบดี
ปฏิบตั หิ น้ าที่แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
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รายละเอียดแนบท้ ายประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ตาแหน่ ง

อาจารย์ จานวน ๑ อัตรา

หน่ วยงาน

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
๑. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า สาขากีฏวิทยา ปรสิตวิทยา อายุรศาสตร์ เขตร้ อน
หรื อสาขาที่ เกี่ ยวข้ องกับด้ านปรสิ ตวิทยาและกี ฏวิทยา/หรื อกี ฏ วิท ยา (ผู้สมัครจะต้ องส าเร็ จ การศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาทังในหรื
้
อต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง)
๒. ต้ องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ มีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี ้
๒.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๖ คะแนน หรื อ
๒.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ากว่า ๗๙ คะแนน หรื อ
๒.๓ TOEFL - ITP ไม่ต่ากว่า ๕๕๐ คะแนน หรื อ
๒.๔ TOEFL- CBT ไม่ต่ากว่า ๒๑๓ คะแนน หรื อ
๒.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ากว่า ๘๐ คะแนน
หากไม่ มีผลคะแนนดังกล่ าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะไม่ พจิ ารณาใบสมัคร
๓. ถ้ าเป็ นชายต้ องผ่านการเกณฑ์ทหารหรื อได้ รับการยกเว้ นการเกณฑ์ทหารแล้ ว
๔. ไม่เคยต้ องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาเพราะกระทาผิดทางอาญา
๕. ผู้สมัครสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติทวั่ ไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททัว่ ไป
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
๑. งานสอน
๒. งานควบคุมวิทยานิพนธ์
๓. การวิจยั
๔. งานบริการวิชาการแก่สงั คม
๕. งานอื่น ๆ ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมาย
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หลักเกณฑ์ การสอบคัดเลือก ๑. สอบสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
๒. สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ
อัตราเงินเดือน

๓๒,๔๕๐ บาท

สวัสดิการด้ านสุขภาพ

การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

