
 
 

            
ประกาศ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 เร่ือง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวสถิติ 
...................................................... 

 ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวสถิติ จ านวน ๑ อัตรา              
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

๑. ต าแหน่งท่ีจะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ต าแหน่งที่จะบรรจ ุและคณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง จะปรากฏอยู่ในบญัชีรายละเอียด 

แนบท้ายประกาศนี ้
๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครสอบ 

ผู้สมคัรสอบต้องมีคณุสมบติัทัว่ไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการ 
บริหารงานบคุคลพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment 

Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment (เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น) ตัง้แต่วันที่ ๒      
พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือสอบถามที่หมายเลข ๐-๒๓๕๔-๘๕๔๓ ต่อ ๑๑๐๓  

๔.   เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) 
เท่านัน้  
 ๔.๑ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใสช่ดุสภุาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มี 
ขนาด ไม่เกิน ๒๐๐ kb 

 ๔.๒ ส าเนาปริญญาบตัรหรือหนงัสือรับรอง (ซึง่ผ่านการพิจารณาอนมุติัจากอธิการบดี 
หรือสภามหาวิทยาลยัว่าเป็นผู้จบการศึกษาครบถ้วนตามหลกัสตูรแล้วเท่านัน้) จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcripts) ปริญญาตรี โท เอก จ านวน อย่างละ       
๑ ฉบบั 

 ๔.๔ ส าเนาผลคะแนนภาษาองักฤษ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาองักฤษ                  
ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด) จ านวน ๑ ฉบบั 
 
 

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


   

 ๔.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน และ บตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน ๑ ฉบบั 
       ๔.๖ หลกัฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ทะเบียนสมรส ใบรับรองการ 

ผ่านงาน 
๕.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ พร้อมรายละเอียด ในวันที่ ๑๕

มิถุนายน ๒๕๖๕ ท่ี เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่  https://www.ph.mahidol.ac.th/jobs/ และ 
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/            

 
 

                                       ประกาศ ณ วนัที่ ๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
      
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สนุทรพิพิธ) 
                                                                      รองคณบดี  

                        ปฏิบติัหน้าที่แทน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ph.mahidol.ac.th/jobs/
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/


   

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ลงวนัที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 
ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน ๑ อตัรา 
 
หน่วยงาน  ภาควิชาชีวสถิติ 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. อายไุม่เกิน ๕๐ ปี นบัถึงวนัยื่นใบสมคัร 

๒. จบการศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขาชีวสถิติ สถิติ สถิติประยกุต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์  
คณิตศาสตร์ สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ สนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมระบบและข้อมลู หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  

๓. คะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากบั ๓.๕ 
๔. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่มีอายไุม่เกิน ๒ ปี ดงันี  ้

๔.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า ๖ คะแนน หรือ 

๔.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต ่ากว่า ๗๙ คะแนน หรือ 

๔.๓ TOEFL - ITP ไม่ต ่ากว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ 

๔.๔ TOEFL- CBT ไม่ต ่ากว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ 

๔.๕ MU GRAD Test ไม่ต ่ากว่า ๘๐ คะแนน 

หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร 
๕. หากเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาจากหลกัสตูรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ (หลกัสตูรนานาชาติ)  

ในประเทศที่มีการใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการ ได้รับการยกเว้นคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ 

๖. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 

๗. ไม่เคยต้องโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาเพราะกระท าผิดทางอาญา 

๘. ผู้สมคัรสอบต้องมีคณุสมบติัทัว่ไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบคุคล 

พนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททัว่ไป 

 

 



   
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑. มีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ปฏิบติังานระดบัดีมาก 

๒. มีศกัยภาพที่จะพฒันาเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษในการติดต่อสื่อสารทัง้ด้านการอ่าน พดู และเขียน 

๔. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าที่ 

๕. มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเหตผุล และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 

๖. มีความรู้ ความเข้าใจในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนการศึกษาของสว่นงานที่สงักดั 

ความรู้ความสามารถท่ีส่วนงานก าหนด สามารถสอนอย่างน้อย ๒ รายวิชาจากรายวิชาดงัต่อไปนี ้
๑. สคชส ๖๐๑ ทฤษฎีสถิติ 
๒. สคชส ๖๑๕ ชีวสถิติวิเคราะห์ 
๓. สคชส ๖๒๐ ตวัแบบเชิงเส้นแบบวางนยัทัว่ไป 
๔. สคชส ๖๐๕ ตวัแบบหลายระดบั ผลกระทบผสม และสมการโครงสร้าง 
๕. สคชส ๖๐๙ ตวัแบบคณิตศาสตร์ส าหรับโรคติดเชือ้ 
๖. สคชส ๖๑๔ การสร้างตวัแบบและการท าแผนที่เชิงพืน้ที่และเวลา 
๗. สคชส ๖๕๘ ระบบฐานข้อมลูและการจดัการข้อมลูทางสขุภาพ 
๘. สคชส ๖๔๗ การท าเหมืองข้อมลูและการค้นพบความรู้ 
๙. สคชส ๖๔๙ ระบบการสนบัสนนุการตดัสินใจทางสขุภาพ 
๑๐.  สคชส ๖๖๔ การวิเคราะห์และการออแบบระบบสารสนเทศสขุภาพ 
๑๑.  สคชส ๖๖๘ การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
    ๑. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาระงานหลกัด้านการสอน การวิจยั และบริการ 

วิชาการ  
๒. ต้องสามารถสอนรายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ หรือรายวิชาในหลกัสตูร 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สขุภาพ (หลกัสตูรนานาชาติ) ได้ เช่น  
- สศชส ๖๐๑ ทฤษฎีสถิติ 
- สศชส ๖๑๕ ชีวสถิติวิเคราะห์  
- สศชส ๖๒๐ ตวัแบบเชิงเส้นแบบวางนยัทัว่ไป 
- สศชส ๖๐๕ ตวัแบบหลายระดบั ผลกระทบผสม และสมการโครงสร้าง 
- สศชส ๖๐๙ ตวัแบบคณิตศาสตร์สาหรับโรคติดเชือ้  
- สศชส ๖๑๔ การสร้างตวัแบบและการท าแผนที่เชิงพืน้ที่และเวลา  



   

 
- สศชส ๖๕๘ ระบบฐานข้อมลูและการจดัการข้อมลูทางสขุภาพ  
- สศชส ๖๔๗ การท าเหมืองข้อมลูและการค้นพบความรู้  
- สศชส ๖๔๙ ระบบการสนบัสนนุการตดัสินใจทางสขุภาพ  
- สศชส ๖๖๔ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศสขุภาพ  
- สศชส ๖๖๘ การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ 

 ๓. ต้องมีความรู้ความสามารถด้านการวิจยั สามารถตีพิมพ์งานวิจยัในวารสารวิชาการต่างประเทศ เขียน
โครงการวิจยัเพื่อขอรับทนุสนบัสนนุงานวิจยั สามารถพฒันาตนเองเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการที่สงูขึน้   
 
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก ๑. สอบสอนเป็นภาษาองักฤษ 
    ๒. สอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ  
 
อัตราเงนิเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท 
 
สวัสดิการด้านสุขภาพ  การประกนัสงัคมและสวสัดิการมหาวิทยาลยั 
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