
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๑ อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ส านักงานอธิการบดี นั้น 
หน่วยงานมีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครต าแหน่งดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้ 

๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ทางเว็บไซต์ 

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 

๔.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
๔.๒ ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี 

นับถึงวันที่สมัคร 
๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 
๔.๔ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 
๔.๕ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
๔.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png 

ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb 
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

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

ประกาศ  ณ  วันที่       กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ต าแหน่ง         :  อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา  
หน่วยงาน       :  โครงการจัดตั้งสถาบนัสทิธิมนุษยชนและสันติศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสิทธิมนุษยชน รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สันติศึกษา หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสอนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
 3. มีความเชี่ยวชาญในด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือด้านสันติศึกษา มีหลักฐานแสดงความสามารถในการพัฒนารายวิชาใน    
        หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและ/หรือด้านสันติศึกษา หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการท าวิจัย  
        ด้านสิทธิมนุษยชนและ/หรือด้านสันติศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 4. หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 ชิ้น ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
    5. สามารถท างานในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 6. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น   
         ใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 

    IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 6 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 79 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-ITP    คะแนนรวมไม่ต ากว่า 550 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-CBT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 213 คะแนน  หรือ 

  MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน  
  

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
1. สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) หลักสูตรนานาชาติ และรายวิชาเลือกระดับปริญญาตรี  
    ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
2. เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
3. ท าหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามที่จ าเป็น 
4. พัฒนาและด าเนินโครงการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือด้านสันติศึกษา 
5. มีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ในด้านสันติภาพและสิทธิ    
    มนุษยชน 
 
เอกสารการสมัครงาน 
1. จดหมายสมัครงาน 
2. ประวัติการศึกษาและการท างาน (CV) 
3. บทความตีพิมพ์ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 
4. จดหมายแนะน าตัว 
5. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร 2 ฉบับ 
 
อัตราเงินเดือนตามวุฒิ  :  ปริญญาเอก 32,450.- บาท  
 



 

 

 

 

 

 

 

Mahidol University Announcement 

Extension of application deadline for Lecturer, Mahidol University 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 According to the announcement of Mahidol University dated June 20, 2022 on the recruitment 

of 1 position of Lecturer to work at Institute of Human Rights and Peace Studies. Office of the President 

the program would like to extend the Application period until August 31, 2022 with details below;   

1. Qualifications 

1. PhD in human rights, political sciences, social sciences, humanities, peace studies, or other related fields. 

2. Proficient in English. Able to teach in post-graduate level academic programs. 

3. Research expertise in human rights and/or peace studies. Evidence of the ability to develop post-

graduate level courses in those fields. At least three years experience in research related to human 

rights and/or peace studies will be given priority 

4. Candidates with a minimum of 3 publications in international peer-reviewed journals in the last 

5 years will be given priority. 

5. Demonstrated ability to work in multi-cultural working environment. 

6. Proficient in English. Able to teach in post-graduate level academic programs.  

    Candidates have to submitted an English Score Tested as below; 

 IELTS (Academic Module)  more than or equal  6  Or 

 TOEFL-IBT (Internet Based)  more than or equal  79 Or 

 TOEFL-ITP    more than or equal  550  Or 

 TOEFL-CBT    more than or equal  213  Or 

 MU GRAD Test  more than or equal  80  

2. Responsibilities and Job description 

1. Teach at post-graduate level (Masters and PhD) in International Programs, and in elective     

    graduate courses offered by the IHRP 

2. Supervise Masters and PhD thesis research 

3. Perform administrative duties in post-graduate programs as needed 

4. Develop and conduct research projects on human rights and/or peace fields 

5. Actively contribute to IHRP’s missions in advancing education and research in peace and human  

    rights  

3. Application and Documents 

 Please submit an application form along with documents required below on e- recruitment 

online (http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment) from now to August 31, 2022  

4. Application Documents 

1. Cover letter  

2. Curriculum Vitae (CV) 

3. Publications from the last five years 

4. Personal statement 

5. 2 letters of recommendation 

5. Salary: 32,450 Baht per month  

Announced on July             ,2022 

 

 

                                      (Prof. Wachira Kochakarn, M.D. FAC S.) 

                      Vice President for Human Resource Development 

             Acting on Behalf of the President 

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


 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ส านักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหนง่ที่จะบรรจปุรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

3.  การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่  
 http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565า ๑๕.๐๐ น 
 4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  4.1 ส าเนาหลักฐานวฒุิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
 4.2  ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน   
  4.4  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 
  4.5 ใบรับรองการท างาน (ถา้มี) 
  4.6 ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสภุาพ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ในรปูแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment                  
      
 
 
                 ประกาศ ณ วันที่            มิถุนายน พ.ศ. 2565 
            (ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

((ลงนาม) ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 

 รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

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


รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ต าแหน่ง         :  อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา  
หน่วยงาน       :  โครงการจัดตั้งสถาบนัสทิธิมนุษยชนและสันติศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสิทธิมนุษยชน รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สันติศึกษา หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสอนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
 3. มีความเชี่ยวชาญในด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือด้านสันติศึกษา มีหลักฐานแสดงความสามารถในการพัฒนารายวิชาใน    
        หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและ/หรือด้านสันติศึกษา หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการท าวิจัย 
        ด้านสิทธิมนุษยชนและ/หรือด้านสันติศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 4. หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 ชิ้น ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
    5. สามารถท างานในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 6. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น   
         ใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 

    IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 6 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 79 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-ITP    คะแนนรวมไม่ต ากว่า 550 คะแนน  หรือ 
    TOEFL-CBT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 213 คะแนน  หรือ 

  MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน  
  

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
1. สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) หลักสูตรนานาชาติ และรายวิชาเลือกระดับปริญญาตรี  
    ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
2. เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
3. ท าหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามที่จ าเป็น 
4. พัฒนาและด าเนินโครงการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือด้านสันติศึกษา 
5. มีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ในด้านสันติภาพและสิทธิ     
    มนุษยชน 
 
เอกสารการสมัครงาน 
1. จดหมายสมัครงาน 
2. ประวัติการศึกษาและการท างาน (CV) 
3. บทความตีพิมพ์ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 
4. จดหมายแนะน าตัว 
5. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร 2 ฉบับ 
 
อัตราเงินเดือนตามวุฒิ  :  ปริญญาเอก 32,450.- บาท  
    
   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Mahidol University Announcement 

Application for Lecturer, Mahidol University 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 Mahidol University has opening for the position of Lecturer to work at Institute of Human 

Rights and Peace Studies. Office of the President with details below;   

1. Qualifications 

1. PhD in human rights, political sciences, social sciences, humanities, peace studies, or other related fields. 

2. Proficient in English. Able to teach in post-graduate level academic programs. 

3. Research expertise in human rights and/or peace studies. Evidence of the ability to develop post-

graduate level courses in those fields. At least three years experience in research related to human 

rights and/or peace studies will be given priority 

4. Candidates with a minimum of 3 publications in international peer-reviewed journals in the last 

5 years will be given priority. 

5. Demonstrated ability to work in multi-cultural working environment. 

6. Proficient in English. Able to teach in post-graduate level academic programs.  

    Candidates have to submitted an English Score Tested as below; 

 IELTS (Academic Module)  more than or equal  6  Or 

 TOEFL-IBT (Internet Based)  more than or equal  79 Or 

 TOEFL-ITP    more than or equal  550  Or 

 TOEFL-CBT    more than or equal  213  Or 

 MU GRAD Test  more than or equal  80  

2. Responsibilities and Job description 

1. Teach at post-graduate level (Masters and PhD) in International Programs, and in elective     

    graduate courses offered by the IHRP 

2. Supervise Masters and PhD thesis research 

3. Perform administrative duties in post-graduate programs as needed 

4. Develop and conduct research projects on human rights and/or peace fields 

5. Actively contribute to IHRP’s missions in advancing education and research in peace and human  

    rights  

3. Application and Documents 

 Please submit an application form along with documents required below on e- recruitment 

online (http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment) from now to July 18, 2022  

4. Application Documents 

1. Cover letter  

2. Curriculum Vitae (CV) 

3. Publications from the last five years 

4. Personal statement 

5. 2 letters of recommendation 

5. Salary: 32,450 Baht per month  

 

Announced on June              ,2022 

 

                                      (Prof. Wachira Kochakarn, M.D. FAC S.) 

                      Vice President for Human Resource Development 

             Acting on Behalf of the President 

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



