
 

 
 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์  
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งอาจารย ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
................................................. 

 ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล                        
จ านวน 2 อัตรา นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครจ านวนน้อยราย และมีคุณสมบัติการสมัครไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครงาน
ระบุ ไ ว้  ใ นการนี้ คณะศิ ลปศาสตร์  จึ ง ขอขยายระยะ เ วลาการรั บสมั ค รต า แหน่ ง ดั ง กล่ า วออก ไป อีก                                         
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ต าแหน่งที่จะบรรจุ (ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)      
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 3.1  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน (ถ้ามี)  
 3.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จ านวน 1 รูป 
 3.3  ใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ฉบับจริง) และส าเนาพร้อม   
                     รับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ  
 3.4  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ฉบับจริง) และ 
                  ส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 
            3.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 
        3.6  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทหารกองเกิน เป็นต้น 
4. วิธีสมัคร  
     กรอกใบสมัครในระบบ E-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment      

           ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันเวลา และสถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่  12 กรกฎาคม 2565 
     ในระบบ E-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment และ www.la.mahidol.ac.th  
 6.  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณกุณชญา สิทธิสุข โทร. 082-064-8979 หรือ   
     E-Mail: Ramida.sit@mahidol.edu         
                 ประกาศ ณ วันที่       มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
                                                                                  (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ) 
                                                                                               คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ฉบับลงวันที่      มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

ชื่อต าแหน่ง  อาจารย์ จ านวน 2 อัตรา 
หน่วยงาน   เพ่ือปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้สมัคร  

1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในสาขาการแปล การสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรและการสอน ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ และสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.50 (กรณีที่จบในประเทศไทย) 
4. ไม่มี F ในรายวิชาหลักของทุกระดับการศึกษา 
5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  

    - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 6 คะแนน หรือ 
    - TOEFL – iBT (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า 79 หรือ 
    - TOEFL- ITP ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน หรือ          
    - TOEFL – CBT ไม่ต่ ากว่า 213 คะแนน หรือ 
    - MU GRAD Test ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
7. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย หรือประกาศนียบัตรด้านการสอน  
   ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติท่ัวไป  
 1. มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)  
 2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในประเทศไทย 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตังต่อไปนี้  

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค   
   การเมือง 

 2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามท่ี กบค.  
              ก าหนด 
 3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน  
 4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี 
 5. เป็นบุคคลล้มละลาย 
 6. เคยถูกจ าคุกโทษค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือ 
              ความผิดลหุโทษ 
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 7. เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน 
              เอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย 
 9. เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 10. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของส่วนราชการอ่ืนในเวลาเดียวกัน 
 11. พนักงานมหาวิทยาลัย (ชาย) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการละเว้นให้เข้ารับราชการทหาร 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ   

1. สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
2. สอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรการฝึกอบรมและระดับประกาศนียบัตร  
3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย ในสาขาวิชาและวิชาชีพชั้นสูง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบข้อเขียนวิชาความรู้ภาษาอังกฤษ สอบสอนและสอบสัมภาษณ์  
อัตราเงินเดือน              32,450  บาท 
สวัสดิการ                   ประกันสังคม , กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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