
  
 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 เร่ือง   ขยายรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    

ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาระบาดวิทยา 
...................................................... 

 ด้วยคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ลงวนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เร่ือง รับสมคัร
สอบคดัเลือกบคุคล เพ่ือบรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สงักดัภาควิชาระบาดวิทยา จ านวน 
๒ อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครต าแหน่งดงักล่าว จ านวน ๑ อตัรา 
ออกไปให้สิน้สดุ ณ วนัท่ี ๑๕ เมษายน  ๒๕๖๕  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 ๑. ต าแหน่งท่ีจะบรรจุและคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
ต าแหนง่ท่ีจะบรรจ ุและคณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ จะปรากฏอยูใ่นบญัชีรายละเอียด 

แนบท้ายประกาศนี ้
 ๒. คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัครสอบ 

ผู้สมคัรสอบต้องมีคณุสมบตัิทัว่ไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการ 
บริหารงานบคุคลพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      ๓.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
           ผู้ประสงค์จะสมคัรสอบคดัเลือก สามารถกรอกใบสมคัรลงในระบบ E-Recruitment 

Online ท่ี http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment (เพียงช่องทางเดียวเท่านัน้) ตัง้แตบ่ดันี ้      
ถึงวนัท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕  หรือสอบถามท่ีหมายเลข ๐-๒๓๕๔-๘๕๔๓ ตอ่ ๑๑๐๓  

       ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) 
เท่านัน้  

      ๔.๑ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชดุสภุาพ ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ  
png ท่ีมีขนาดไมเ่กิน ๒๐๐ kb 

       ๔.๒ ส าเนาปริญญาบตัรหรือหนงัสือรับรอง (ซึง่ผา่นการพิจารณาอนมุตัจิาก 
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลยัวา่เป็นผู้จบการศกึษาครบถ้วนตามหลกัสตูรแล้วเทา่นัน้) จ านวน ๑ ฉบบั 

             ๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcripts) ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท  
ปริญญาเอกจ านวนอยา่งละ ๑ ฉบบั 
 
 

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


-๒- 

 
                                     ๔.๔ ส าเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษท่ี
มหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด) จ านวน ๑ ฉบบั 

              ๔.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน ๑ ฉบบั 
              ๔.๖ หลกัฐานอ่ืน ๆ เชน่ ใบทหารกองเกิน ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ ทะเบียนสมรส  

ใบรับรองการผ่านงาน 
๕.   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ พร้อมรายละเอียด ในวนัท่ี ๒๙ 

เมษายน  ๒๕๖๕ ท่ี เว็บไซต์ของคณะสาธารณสขุศาสตร์ ท่ี https://www.ph.mahidol.ac.th/jobs/ และ 
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/            
 
 
                                      ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 

        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สนุทรพิพิธ) 
   รองคณบดี  

        ปฏิบตัิหน้าท่ีแทน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


-๓- 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
ลงวนัท่ี ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 
ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน ๑  อตัรา 
 
หน่วยงาน  ภาควิชาระบาดวิทยา  
 
คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 

๑. ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอก สาขาวิทยาการระบาด วิทยาศาสตร์สขุภาพ สาธารณสขุศาสตร์  

หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ท่ีผา่นการรับรองจาก สกอ.) 

๒. ในกรณีเป็นแพทย์ ต้องได้รับอนมุตั ิวฒุิบตัร เชน่ วว. วช. หรือ อว. 

๓. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ อยา่งใดอย่างหนึง่ ซึง่มีอายไุมเ่กิน ๒ ปี ดงันี ้

๓.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไมต่ ่ากวา่ ๖ คะแนน หรือ 

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

๓.๓ TOEFL - ITP ไมต่ ่ากวา่ ๕๕๐ คะแนน หรือ 

๓.๔ TOEFL- CBT ไม่ต ่ากว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ 

๓.๕ MU GRAD Test ไมต่ ่ากวา่ ๘๐ คะแนน 

หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พจิารณาใบสมัคร 
๔. ถ้าเป็นชายต้องผา่นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 

๕. ไมเ่คยต้องโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาเพราะกระท าผิดทางอาญา 

๖. ผู้สมคัรสอบต้องมีคณุสมบตัิทัว่ไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการบริหารงานบคุคล 

พนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททัว่ไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. ด้านการศกึษา ท าหน้าท่ีสอน/ควบคมุวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/โครงงาน 

๒. ด้านการวิจยั เป็นหวัหน้าหรือร่วมงานวิจยัอย่างน้อย ๑-๒ ปี/เร่ือง 

๓. ด้านงานบริการวิชาการ คดิเป็นร้อยละ ๑๐ ของภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

๔. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะและภาควิชา 

 



-๔- 

 
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก  ๑. สอบสอนเป็นภาษาองักฤษ 
    ๒. สอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ 
    ๓. ประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวข้อง 
    ๔. มีผลงานวิจยัตีพิมพ์อยา่งน้อย ๑-๒ เร่ือง ภายใน ๕ ปี จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
 
อัตราเงนิเดือน  ๓๒,๔๕๐ บาท 
 
สวัสดกิารด้านสุขภาพ การประกนัสงัคมและสวสัดกิารมหาวิทยาลยั 
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