
            
 

ประกาศ  คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 เร่ือง   ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    

ตาํแหน่งอาจารย ์สังกัดภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

...................................................... 

 ตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ลงวนัท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕     

เร่ือง ขยายเวลารบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาํแหน่งอาจารย  ์สังกัด

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุ จาํนวน ๑ อตัรา คณะสาธารณสขุศาสตร ์มีความประสงคข์อขยายเวลารบั

สมคัรตาํแหนง่ดงักลา่วออกไปโดยใหส้ิน้สดุ ณ วนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

๑. ตาํแหน่งทีจ่ะบรรจุและคุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง 

ตาํแหนง่ท่ีจะบรรจ ุและคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ จะปรากฏอยูใ่นบญัชีรายละเอียด 

แนบทา้ยประกาศนี ้

๒. คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัครสอบ 

ผูส้มคัรสอบตอ้งมีคณุสมบตัิทั่วไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการ 

บรหิารงานบคุคลพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

           ผูป้ระสงคจ์ะสมัครสอบคดัเลือก สามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment 

Online ท่ี  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment (เพียงช่องทางเดียวเท่าน้ัน) ตั้งแต่บัดนี ้      

ถึงวนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือสอบถามท่ีหมายเลข ๐-๒๓๕๔-๘๕๔๓ ตอ่ ๑๑๐๓  

๔.   เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) 

เท่าน้ัน  

     ๔.๑ ไฟลรู์ปถ่ายหนา้ตรง ใสช่ดุสภุาพ ถ่ายไวไ้มเ่กิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ท่ีมี 

ขนาด ไมเ่กิน ๒๐๐ kb 

     ๔.๒ สาํเนาปรญิญาบตัรหรือหนงัสือรบัรอง (ซึ่งผา่นการพิจารณาอนมุตัจิากอธิการบดีหรือ         

สภามหาวิทยาลยัวา่เป็นผูจ้บการศกึษาครบถว้นตามหลกัสตูรแลว้เทา่นัน้) จาํนวน ๑ ฉบบั 

     ๔.๓ สาํเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcripts) ปริญญาตรี  โท เอก จาํนวนอย่างละ        

๑ ฉบบั 

 

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


-๒- 

 

                             ๔.๔ สาํเนาผลคะแนนภาษาองักฤษ (ตามเกณฑผ์่านการทดสอบภาษาองักฤษท่ี

มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด)จาํนวน ๑ ฉบบั 

     ๔.๕ สาํเนาทะเบียนบา้น และบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน ๑ ฉบบั 

     ๔.๖ หลกัฐานอ่ืนๆ เชน่ ใบทหารกองเกิน ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ ทะเบียนสมรส ใบรบัรองการ 

ผา่นงาน 

๕.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ พรอ้มรายละเอียด ในวันท่ี  ๒๗ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ท่ีเว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ท่ี https://www.ph.mahidol.ac.th/jobs/ และ 

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

 

                                      ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

                           (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พิจิตรพงศ ์สนุทรพิพิธ) 

                                        รองคณบดี 

              ปฏิบตัิหนา้ท่ีแทน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


-๓- 

 

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศคณะสาธารณสขุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ลงวนัท่ี ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๕ 

 

ตาํแหน่ง อาจารย ์จาํนวน ๑ อตัรา 

 

หน่วยงาน  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง 

๑. สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร ์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งทางสาธารณสุข 

เกรดเฉล่ียสะสมมากกวา่หรือเทา่กบั ๓.๕  

๒. มีใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ 

๓. อายไุมเ่กิน ๔๕ ปี 

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. ถา้เป็นชายตอ้งผา่นการเกณฑท์หารหรือไดร้บัการยกเวน้การเกณฑท์หารแลว้ 

๖. ไมเ่คยตอ้งโทษจาํคกุ โดยคาํพิพากษาเพราะกระทาํผิดทางอาญา 

๗. ผูส้มคัรสอบตอ้งมีคณุสมบตัิทั่วไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคล

พนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

๑. มีพืน้ฐานความรูใ้นสาขาวิชาท่ีปฏิบตังิานระดบัดีมาก 

๒. มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเขา้สู่ตาํแหนง่ประเภทวิชาการ 



-๔- 

 

๓. มีความรู ้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่ส่ือสารทัง้ดา้นการอ่าน พดู และเขียน 

๔. มีความรูค้วามสามารถใชค้อมพิวเตอรอ์ยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหนา้ท่ี 

๕. มีความสามารถในการศกึษา วิเคราะห ์สรุปเหตผุล และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ดดี้ 

๖. มีความรู ้ความเขา้ใจในวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ละแผนการศกึษาของสว่นงานท่ีสงักดั 

ความรู้ความสามารถทีส่่วนงานกาํหนด   สามารถเป็นผูช้ว่ยสอนระดบัปรญิญาโทในวิชาดงัตอ่ไปนี ้ 

๑. สศพส ๖๘๘ การประเมินภาวะสขุภาพ การรกัษาโรคเบือ้งตน้และเภสชัวิทยา 

๒. สศพส ๖๘๙ การปฏิบตัิการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ 

๓. สศพส ๖๗๒ ระบบสขุภาพ ภาวะผูน้าํ และจรยิธรรมสาํหรบัวิชาชีพสขุภาพ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. งานการสอน 

๒. งานวิจยั 

๓. งานบรกิารวิชาการ 

๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก ๑. สอบสอนเป็นภาษาองักฤษ 

    ๒. สอบสมัภาษณเ์ป็นภาษาองักฤษ 

    ๓. ประสบการณใ์นดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อัตราเงนิเดอืน  ๓๒,๔๕๐ บาท 

 

สวัสดกิารด้านสุขภาพ การประกนัสงัคมและสวสัดกิารมหาวิทยาลยั 
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