
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ส านักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 3. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
    ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ที่ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เลขที่ 999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 73170 วงเล็บมุมซองว่า (สมัครต าแหน่งอาจารย์ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา) โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่

บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  4.1  ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  4.2  ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
  4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 
  4.4 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 
  4.5  ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
  4.6  ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ศูนย์จิตตปัญญา 
www.ce.mahidol.ac.th 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่          พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

ต าแหน่ง: อาจารย์ จ านวน 2 อัตรา  

สถานที่ปฏิบัตงิาน: ศูนย์จิตตปญัญาศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากภายในหรือต่างประเทศในสาขาที่สัมพันธ์กับการพัฒนา

มนุษย์ เช ่น  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  ทั ้งนี ้ หากส าเร ็จระดับปริญญาโท 
ด้านจิตตปัญญาศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. มีอายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร 
3. มีความสนใจและฝึกฝนพัฒนาจิต (ภาวนา) อย่างสม่ าเสมอ 
4. มีผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (พ.ศ.2561-2564) อย่างน้อย 1 เรื่อง 
5. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้ หรือการวิจัยที่มีกระบวนการใคร่ครวญภายในจะได้รับ  

การพิจารณาเป็นพิเศษ 
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2251 ประกอบกับกฎ  
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 

7. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเคยมีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวช 
8.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยัก าหนด 
ดังนี้ 

 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   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: 

1. ปฎิบัติการสอนในกระบวนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา  
2. ด าเนินงานวิจัยและงานการฝึกอบรมของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านบริหารและบริการวิชาการของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  

หลักเกณฑ์การคัดเลือก: 

- สอบข้อเขียน การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ 

อัตราเงินเดือน: คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่) 
 



***เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร*** 

1. รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

2. ส าเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา และส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐาน

การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่

ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษา  ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ภายในวันก าหนดปิดรับสมัคร มายื่นแทน 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

4. ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส อย่างละ 1 ฉบับ 

5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีถ้ามีประสบการณ์)  จ านวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่น ามายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจนโดยขอให้ผู้สมัครลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ หากพบว่าส าเนาเอกสาร และหลักฐาน ที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่า

ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประเภทบุคลากร       O พนักงานมหาวิทยาลัย O พนักงานมหาวิทยาลัย      O ลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง   อาจารย์ 

หน่วยงาน  ศูนย์จิตตปัญญาศกึษา  

ส่วนงาน   ส านักงานอธิการบดี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ชื่อ (นาย/นางสาว/นาง)…………………………………….……………...นามสกุล………………………………………………………………… 

NAME (MR./MISS/MRS.)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วัน  เดือน  ปีเกิด………………………………………………………....…………ปัจจบุันอายุ……………..……...ป…ี………….………เดือน 
3. สัญชาติ…………........................................………… สถานที่เกิด(จังหวัด).............................................................................. 
4. บัตรประชาชนเลขที่  ออกให้ ณ .......................... วันหมดอายุ ................ 
5. สถานภาพทางทหาร    (   ) ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก ................................................................................................... 
    (   )  ปลดเป็นทหารกองหนุน พ.ศ. ...........................  (    ) จะเกณฑ์ พ.ศ. ............................ 

6. ชื่อ-สกุล บิดา…………………………………………………………..……ชือ่-สกุล มารดา………………………………………….……………… 
7. สถานภาพการสมรส……………………….……..ชื่อ-สกุล คู่สมรส……………………………………………………………………………....... 
8. ที่อยู่ปัจจุบนั……………………………………………………………………………………………….………………………………………........……. 

โทรศัพท์บา้น…………………..………. โทรศัพท์มือถือ…………………………………. Email Address……………..………………….. 

 

2.  ประวัติการศึกษา  (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึน้ไปหรือเทียบเท่า) 

1.  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...…
สถานศึกษา…………………………………………..……….............................………….…………………….ปี พ.ศ.......................... 

2.   คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...…
สถานศึกษา…………………………………………..……….............................………….…………………….ปี พ.ศ..........................
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน 

 คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...…

 สถานศึกษา…………………………………………..……….............................………….…………………….ปี พ.ศ.......................... 
 

 

 
 

 

เลขที่ใบสมัคร…………………………… 

 

รูปถ่าย 

ติดกาว 

เท่านั้น 
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3.  ประวัติการท างาน 

 3.1 กรณีท างานที่อื่น 

 

สถานที่ท างาน/โทรศัพท์ ต าแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

ตั้งแต่ – วันที่ 
สาเหตุที่ออก 

     

     

 

 3.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ส่วนงาน / หน่วยงาน ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง เงินเดือน 

ระยะเวลา   

 ตั้งแต่ – 

วันที่ 

สาเหตุที่ออก เงินชดเชย 

 O ข้าราชการ 

O พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

O พนักงาน

มหาวิทยาลัย    

    (ชื่อส่วนงาน) 

O ลูกจ้างชั่วคราว 

    
 

O ได้รับแล้ว 

  

 

O ยังไม่ได้รับ 

 

 

4.  สถานภาพการท างานในปัจจุบัน 

  (   ) ต าแหน่ง………………………….…………………..…เงินเดือน……………………..…...บาท ระยะเวลา ………..ปี …………เดือน 

         สถานทีท่ างาน…………………………………………………….……………………………………..……จงัหวัด................................... 

 (   ) ว่างงาน  ระยะเวลา...................................... สาเหตุการว่างงาน............................................................................... 

 

5. ข้อผูกพันตามสัญญาปฏิบัตงิานชดใช้ทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น กรณีลาศึกษา/ ฝึกอบรม  

 (   ) ไม่ม ี (   ) มี ทุน............................................................... หน่วยงาน................................................................. 
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6.  ความสามารถพิเศษ  

 (   ) พิมพ์ดีดไทย ...............................ค า/นาที  (   ) พิมพ์ดีดอังกฤษ ...............................ค า/นาที 

 (   ) คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรม............................................................................................................................. 

 (   ) ภาษาอังกฤษ ระบุ (ดี/พอใช้) พดู .......................... อ่าน ............................ เขียน .......................... 

  คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบ)ุ  .................................   ได้คะแนน ......................... 

 (   ) ภาษา.............................ระบุ (ดี/พอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน ........................ 

 (   ) ขับรถยนต์ได้ใบขบัขี่ No. ………………………………………… 

 (   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

7.  ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร หรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

8. ทราบประกาศรับสมัครจาก   

 (   ) ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลยั (   ) ประกาศรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลยั 

 (   ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  (   ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั  

 (   ) เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย  (   ) หนังสือพิมพ ์

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลครบถ้วนตามข้อเท็จจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)…………………………………………………… 

             (…….........…………………….......……………………) 

                       ผู้สมัคร 

                                 วันที่…………เดือน………………….พ.ศ……… 

 


