
 

 
 
 

ประกาศ สถาบันโภชนาการ 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------- 
 ด้วยสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเปน็
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการ
ชุมชน  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 ๑.  ต าแหน่งที่จะบรรจ ุ
      ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหิดลว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ สถาบัน
โภชนาการ มหาวทิยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๑๔๒  
เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที ่ http://intranet.mahidol/ หรือที่ 
http://www.inmu.mahidol.ac.th หัวข้อ “ประกาศ” และส่งใบสมัครไปที ่ E-mail Address: sunee.thn@mahidol.ac.th 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แวน่ตาด า ขนาด  ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
       ๔.๒  ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มอี านาจวา่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน          
   ตามหลักสูตรแล้ว  ๑ ฉบบั 
       ๔.๓  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)    ๑ ฉบับ 
       ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตัวประชาชน  ๑ ฉบับ 
       ๔.๕  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส  
       ๔.๖  ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  
 ผู้ที่จะถือว่าเปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรของสถานศึกษาใด ๆ จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเก่ียวกับการ
ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ ทัง้นี้จะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร 
 ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก  
       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานทีท่ าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวนัที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ณ บริเวณ ชัน้ ๑ สถาบันโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม หรือ 
http://intranet.mahidol/ หรอืที่ http://www.inmu.mahidol.ac.th 
                               ประกาศ ณ วันที่    ๒๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            
                     (ลงนาม)  รัชนี  คงคาฉุยฉาย 
                                                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  คงคาฉุยฉาย) 
                     ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 

http://intranet.mahidol/
http://www.inmu.mahidol.ac.th/
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http://www.inmu.mahidol.ac.th/


 
 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศสถาบันโภชนาการ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ต าแหน่งที่จะบรรจุ :  อาจารย์   จ านวน  ๑  อัตรา 
 
คุณสมบัติ (Job Specification)  

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่ าระดับปริญญาเอกด้านโภชนาการ  สาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ 
ระบาดวิทยา    

 ๒. มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการสอน ถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้ผู้อ่ืนโดยเฉพาะในสาขาวิชา 
              ที่มีความเชี่ยวชาญ  

๓. มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยทางดา้นโภชนาการชุมชน หรือ  
        ระบาดวิทยาโภชนาการ  
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  
 ๕. อายุไม่เกนิ ๔๕ ปี  
            ๖.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี   และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบ
     ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้  

    - IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๖ คะแนน หรือ 

    - TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า ๗๙  คะแนน  หรือ 

    - TOEFL- ITP  ไม่ต่ ากว่า ๕๕๐  คะแนน  หรือ 

    - TOEFL- CBT  ไม่ต่ ากว่า ๒๑๓  คะแนน 

 
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ  (Job Description) 
 ๑. ท าการสอนในหลักสูตรของสถาบันโภชนาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 ๒. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาร่วม ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสัมมนาให้กับนักศึกษา  
 ๓. วางแผนและ/หรือปฏิบัติงานโครงการวิจัยต่างๆ ในหน่วยโภชนาการชุมชน ทั้งในฐานะหัวหน้า  
     โครงการหรือผู้ร่วมโครงการ  

๔. ปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการต่างๆ  
๕. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วข้องตามที ่ได้รับมอบหมาย  

 
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :  ปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท 
 
วิธีการคัดเลือก :  สอบสัมภาษณ์ และน าเสนอการสอนเป็นภาษาอังกฤษ    
 

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



                                                                  
 
                    

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ประเภทบุคลากร 
 O พนักงานมหาวิทยาลัย O พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) O ลูกจ้างชั่วคราว 
 

ต าแหน่ง  ...................................................................................................... 
หน่วยงาน ............................................................................................................................. 
ส่วนงาน   ............................................................................................................................. 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)…………………………………….……………………...นามสกลุ…………………………………………………………………………….. 

NAME (MR./MISS/MRS.)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วัน  เดือน  ปีเกิด………………………………………………………………………ปัจจุบันอาย…ุ…………..……...ปี…………….………เดือน 
3. เชื้อชาติ………………………สัญชาต…ิ…………………ศาสนา………………..…………….สถานท่ีเกดิ (จังหวัด)....................................................... 

4. บัตรประชาชนเลขท่ี ออกให้ ณ .......................... วันหมดอายุ ................... 
5. สถานภาพทางทหาร    (   ) ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก .......................................................................................................................   
    (   )  ปลดเป็นทหารกองหนุน พ.ศ. ...........................  (    ) จะเกณฑ์ พ.ศ. ................................... 
6. ช่ือ-สกุล บิดา………………………………………………………………..……ช่ือ-สกุล มารดา………………………………………….……………………………… 
7. สถานภาพการสมรส……………………….……..ช่ือ-สกุล คูส่มรส…………………………………………………………………………….………………………... 
8. ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

โทรศัพทบ์้าน…………………..………. โทรศัพท์มือถือ………………………………..………. Email Address……………..………………………………… 
 

2.  ประวัติการศึกษา  (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึน้ไปหรือเทียบเท่า) 
1.  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลีย่………...……………

สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ป ีพ.ศ. ………………………………….. 
  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลีย่………...……………
  สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ป ีพ.ศ. …………………………………..
 คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน 
  คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลีย่………...……………
  สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ป ีพ.ศ. ………………………………….. 
3.  ประวัติการท างาน 
 3.1 กรณีท างานที่อื่น 
 

สถานที่ท างาน/โทรศัพท์ ต าแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

ตั้งแต่ – วันที่ 
สาเหตุที่ออก 

     

 

 

 
รูปถ่าย 
ติดกาว 
เท่านั้น 
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 3.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ส่วนงาน / หน่วยงาน ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

 ตั้งแต่ – วันที่ 
สาเหตุท่ีออก เงินชดเชย 

 O ข้าราชการ 

O พนักงานมหาวิทยาลัย 
O พนักงานมหาวิทยาลัย    
    (ชื่อส่วนงาน) 
O ลูกจ้างชั่วคราว 

    
 

O ได้รับแล้ว 
  

 

O ยังไม่ได้รับ 
 

 
4.  สถานภาพการท างานในปัจจุบัน 
  (   ) ต าแหน่ง………………………….……………………………………..…เงินเดือน……………………..…...บาท ระยะเวลา ………..ปี …………เดือน 
         สถานท่ีท างาน…………………………………………………….……………………………………..……จังหวัด....................................................... 
 (   ) ว่างงาน  ระยะเวลา...................................... สาเหตุการว่างงาน................................................................................................... 
5. ข้อผูกพันตามสัญญาปฏิบัตงิานชดใช้ทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น กรณีลาศึกษา/ ฝึกอบรม  
 (   ) ไม่มี (   ) มี ทุน............................................................... หน่วยงาน.................................................................................... 

6.  ความสามารถพิเศษ  
 (   ) พิมพ์ดีดไทย ...............................ค า/นาที  (   ) พิมพ์ดีดอังกฤษ ...............................ค า/นาท ี
 (   ) คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรม................................................................................................................................................ 
 (   ) ภาษาอังกฤษ ระบุ (ดี/พอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน .......................... 
  คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบุ)  .................................   ได้คะแนน ......................... 
 (   ) ภาษา.............................ระบุ (ด/ีพอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน .......................... 
 (   ) ขับรถยนต์ได้ใบขับขี่ No. ………………………………………… 
 (   ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..…………………………………………………..……………… 
7.  ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร หรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
8. ทราบประกาศรับสมัครจาก   
 (   ) ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย (   ) ประกาศรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (   ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  (   ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
 (   ) เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย   (   ) หนังสือพิมพ์ 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลครบถ้วนตามข้อเท็จจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)…………………………………………………………. 
             (…….........…………………….......……………………) 
                       ผู้สมัคร 
 
                               วันท่ี…………เดือน………………….พ.ศ………… 

 



             (ลงชื่อ) รัชนี  คงคาฉุยฉาย 

 


