
 
 
 
 

ประกาศ สถาบนัโภชนาการ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลกูจ้างชั่วคราว 

……………………………………… 
ด้วยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

จ านวน ๑ อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ 

ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค ๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๙๖๖/๒๕๓๙  
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่องมอบอ านาจการบริหารงานบุคคล(ลูกจ้าง) และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอ และยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ชั้น ๒ สถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐   โทร.๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๑๔๑ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.inmu.mahidol.ac.th  หัวข้อ “ประกาศ-
รับสมัครงาน” และส่งใบสมัครไปที่ E-mail Address : petchara.the@mahidol.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
๔.๒ ส าเนาประกาศนยีบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม

หลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ พร้อมน าฉบับจริงมาแสดงด้วย 
๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ๑ ฉบับ พร้อมน าฉบับจริงมาแสดงด้วย 
๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ๑ ฉบับ 
๔.๕ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ 
๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
๔.๗  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  

ณ บริเวณ ชั้น ๑ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และทาง  
http://www.inmu.mahidol.ac.th หัวข้อ “ประกาศ-รับสมัครงาน”  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

(ลงนาม) เชาวนี ชูพีรัชน์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 

 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบนัโภชนาการ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
ต าแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง : 

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์  บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร ์ ศิลปศาสตร ์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๒. มีประสบการณ์ในด้านการประสานงานโครงการ โดยเฉพาะมีประสบการณ์การท างานในองค์กรที่เกี่ยวกับ
งานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรอง) 

๓. มีความสามารถติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน วิเคราะหแ์ละเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมได้    
๔. มีความรู้เรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล สามารถจัดท าข้อมูล สรุปและรายงานผลได้ 
๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร และมมีนุษยสัมพันธด์ี  
๖. มีความสามารถในการรับฟังและสรุปประเด็นจากความคิดเห็นที่หลากหลาย 
๗. มีทักษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน (Microsoft Office เช่น word และ Excel) และภาษาอังกฤษ 

ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับด ีโดยหากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๘. เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว) 
๙. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไมม่ีโรคประจ าตัว 
๑๐. สามารถเข้าปฎิบัติงานได้ทันที 

 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ : 

๑. บริหารจัดการ ประสานงานและติดตาม ความก้าวหน้า การส่งรายงานความก้าวหน้า การส่งรายงาน 

ฉบับสมบูรณ ์การเบิกจ่ายเงินงวด และการแจ้งปิดของแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย 

๒. ประสานงานและด าเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร  

อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ 

๓. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และให้ค าปรกึษาเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภายนอก 

๔. รวบรวมข้อมูล จัดท าระบบฐานข้อมูล สืบค้นข้อมูล สรุปและรายงานผลข้อมูลที่สืบค้นได ้

๕. จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราค่าจ้าง:   ตามคุณวุฒ ิ(ปริญญาตร)ี   ๑๕,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาปฏบิัติงาน :  เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก :    สอบสัมภาษณ์ 



 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างช่ัวคราวในสถาบันโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหิดล 

 
สมัครสอบต าแหน่งที.่....................ชื่อต าแหน่ง............................................. 

                      เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
1.  ชื่อ                    นามสกุล          
2.  ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา        
                รหัสไปรษณีย ์     โทรศัพท ์    
3.  ภูมิล าเนาเดิม             
4.  ชื่อบิดา      อาชีพ     
5.  ชื่อมารดา      อาชีพ     
6.  วัน/เดอืน/ปีเกิด     e-Mail:     กรุ๊ปเลือด  
 
 
 
7.  สถานภาพการสมรส 
 [   ]  โสด [   ]  สมรส [   ]  หย่า  [   ]  หม้าย [   ]  แยกกันอยู่ 
     ชื่อคู่สมรส            
8.  การรับราชการทหาร 
 [   ]  รับราชการทหารมาแล้ว [   ]  ได้รับการผ่อนผันทหาร [   ]  เรียน ร.ด. [   ]  รอเกณฑท์หาร [   ]  จับใบด าได้ 
9.  ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน 
 คุณวุฒิ……………………………………………..…สาขา………………….…………………………เกรดเฉลี่ย………………………………………… 
 สถานศึกษา…………………………….……………วดป.ที่เริ่มศึกษา …………………………….วดป.ที่จบการศึกษา ………………….………… 
(ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี) 
 คุณวุฒิ……………………………………………..…สาขา………………….…………………………เกรดเฉลี่ย………………………………………… 
 สถานศึกษา…………………………….……………วดป.ที่เริ่มศึกษา …………………………….วดป.ที่จบการศึกษา ………………….………… 
 (ระดับสูงกว่าวฒุิที่ใชใ้นการสมัครงาน) 
 คุณวุฒิ……………………………………………..…สาขา………………….…………………………เกรดเฉลี่ย………………………………………… 
 สถานศึกษา…………………………….……………วดป.ที่เริ่มศึกษา …………………………….วดป.ที่จบการศึกษา ………………….………… 
10.  ความสามารถ คอมพิวเตอร์...................................................................ภาษาอังกฤษ........................................................ 

ขับรถ. .............................................................................................กีฬา .......................................................................... 
 
ผลงานแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือผลงานทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) 
 .………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

อายุ/ป ี ส่วนสูง/ซ.ม. น ้าหนัก/ก.ก. เชื อชาต ิ สัญชาติ ศาสนา 
      

 



 
 
11.  ประสบการณ์การท างาน 

ชื่อสถานที่ท้างาน ต้าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลา  เหตุที่ออก 
1.......................................... 
2.......................................... 
3.......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

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

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

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

12.  สถานภาพการท างานในปัจจุบัน 
       [   ]  ก าลังศึกษาต่อระดับ    สาขาวิชา      
           สถานศึกษา     จะส าเร็จปี พ.ศ.      
 [   ]  ก าลังว่างงาน ระยะเวลา   สาเหตุการว่างงาน      
 [   ]  ก าลังท างาน งานชั่วคราว ต าแหน่ง   เงินเดือน   บาท 

งานประจ า  ต าแหน่ง   เงินเดือน   บาท 
13.  ทราบประกาศรับสมัครจาก 
 [   ]  บุคคลในมหาวิทยาลัย    [   ]  บุคคลนอกมหาวิทยาลัย [   ]  INTERNET 
 [   ]  ประกาศที่ติดตามหน่วยงานในมหาวิทยาลัย      [   ]  อื่นๆ .................................................................. 
14.  บุคคลอ้างอิง 
 ชื่อ...............................................................................................ความสัมพันธ์...................................................... 
 ที่อยู.่............................................................................................โทรศัพท.์............................................................  
 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 
ผู้สมัคร 

วันที…่………เดือน………………….พ.ศ…………. 
 
15. เอกสารประกอบการสมัคร 

 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 ส าเนาปริญญาบัตร  หรือ ประกาศนียบัตร  จ านวน 1 ฉบับ (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 ส าเนา Transcript จ านวน 1 ฉบับ (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 ใบรับรองแพทยท์ี่ออกรับรองมาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย และส าเนาหน้าบัญชีธนาคารไทย
พาณิชย์ (เฉพาะบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว) 

 
 

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

เจ้าหน้าที่ผูร้ับสมัคร 
วันที…่………เดือน………………….พ.ศ…………. 

 

 


