ประกาศ สถาบันโภชนาการ
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------ด้วยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตาแหน่ งอาจารย์ จานวน ๑ อัตรา ปฏิบตั งิ าน ณ กลุ่มวิชาการและวิจยั ด้าน
อาหารและโภชนาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่ งที่จะบรรจุ
ตาแหน่งทีจ่ ะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทวไปและคุ
ั่
ณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัตทิ วไปตามข้
ั่
อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้าย
ประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ท่ี งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชัน้ ๒
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๐๐-๒๓๘๐
ต่อ ๑๔๒ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ท่ี http://www.inmu.mahidol.ac.th
หัวข้อ “ประกาศ” และส่งใบสมัครไปที่ E-mail Address: sunee.thn@mahidol.ac.th ตัง้ แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป จนถึงวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๔.๒
สาเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รบั อนุมตั จิ ากผู้มอี านาจว่าเป็ นผู้สาเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ
๔.๓
สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
๔.๔
สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๕
สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล ทะเบียนสมรส
๔.๖
ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ผู้ท่จี ะถือว่าเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด ๆ จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาของสถานศึกษานัน้ ๆ เป็ นเกณฑ์ ทัง้ นี้จะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนหรือภายในวันปิ ดรับสมัคร
๕. การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือก
รายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ทาการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๖๔ ณ บริเวณ ชัน้ ๑ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือ
http://www.inmu.mahidol.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพรี ชั น์)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหาร ปฏิบตั หิ น้าที่แทน
ผู้อานวยการสถาบันโภชนาการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันโภชนาการ ลงวันที่ ๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตาแหน่ งที่จะบรรจุ : อาจารย์ จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ (Job Specification)
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกาหนดอาหาร โภชนการ
คลีนิค โภชนศาสตร์ สรีรวิทยาและการออกกาลังกาย จิตวิทยาโภชนาการ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โภขนาการ
สาธารณสุขและนโยบาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางโภชนาการ หรือปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต
๒. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้
- IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๖ คะแนน หรือ
- TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ากว่า ๗๙ คะแนน หรือ
- TOEFL- ITP ไม่ต่ากว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
- TOEFL- CBT ไม่ต่ากว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
- MU GRAD Test ไม่ต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิ บตั ิ (Job Description)
๑. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภายในสถาบันโภชนาการตามที่ได้รบั มอบหมาย
๒. เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
๒. ทาวิจยั หรือปฏิบตั งิ านในโครงการวิจยั ต่างๆ
๓. ปฏิบตั งิ านด้านการบริการวิชาการ
๔. ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ : ปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท
วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์ และนาเสนอการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๒๐ นาที
------------------------------

เอกสารแนบ 1
เลขประจําตัวสอบ …......…………

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคลากร
O พนักงานมหาวิทยาลัย

O พนักงานมหาวิทยาลัย

O ลูกจ้างชั่วคราว

รูปถ่าย
ติดกาว
เท่านั้น

ตําแหน่ง ......................................................................................................
หน่วยงาน .............................................................................................................................
ส่วนงาน .............................................................................................................................
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ (นาย/นางสาว/นาง)…………………………………….……………………...นามสกุล……………………………………………………………………………..
NAME (MR./MISS/MRS.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. วัน เดือน ปีเกิด………………………………………………………………………ปัจจุบันอายุ……………..……...ปี…………….………เดือน
3. เชื้อชาติ………………………สัญชาติ……………………ศาสนา………………..…………….สถานที่เกิด (จังหวัด).......................................................
4. บัตรประชาชนเลขที่ ออกให้ ณ .......................... วันหมดอายุ ...................
5. สถานภาพทางทหาร ( ) ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก .......................................................................................................................
( ) ปลดเป็นทหารกองหนุน พ.ศ. ........................... ( ) จะเกณฑ์ พ.ศ. ...................................
6. ชื่อ-สกุล บิดา………………………………………………………………..……ชื่อ-สกุล มารดา………………………………………….………………………………
7. สถานภาพการสมรส……………………….……..ชื่อ-สกุล คู่สมรส…………………………………………………………………………….………………………...
8. ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
โทรศัพท์บ้าน…………………..………. โทรศัพท์มือถือ………………………………..………. Email Address……………..…………………………………

2. ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
1. คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา……………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...……………
สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. …………………………………..
2. คุณวุฒิ…………………………………………………..…สาขา…………………………………………………………………………เกรดเฉลี่ย………...…………….
สถานศึกษา…………………………………………..……………………….…………………………………………………….ปี พ.ศ. …………………………………..

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

3. ประวัติการทํางาน
3.1 กรณีทํางานที่อื่น
สถานที่ทํางาน/โทรศัพท์

ตําแหน่ง

เงินเดือน

ระยะเวลา
ตั้งแต่ – วันที่

สาเหตุทอี่ อก

-23.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนงาน / หน่วยงาน

ประเภทบุคลากร

ตําแหน่ง

ระยะเวลา

เงินเดือน ตั้งแต่ – วันที่

O ข้าราชการ
O พนักงานมหาวิทยาลัย
O พนักงานมหาวิทยาลัย
(ชื่อส่วนงาน)
O ลูกจ้างชั่วคราว

สาเหตุที่ออก

เงินชดเชย
O ได้รบั แล้ว
O ยังไม่ได้รับ

4. สถานภาพการทํางานในปัจจุบัน
( ) ตําแหน่ง………………………….……………………………………..…เงินเดือน……………………..…...บาท ระยะเวลา ………..ปี …………เดือน
สถานที่ทํางาน…………………………………………………….……………………………………..……จังหวัด.......................................................
( ) ว่างงาน ระยะเวลา...................................... สาเหตุการว่างงาน...................................................................................................

5. ข้อผูกพันตามสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น กรณีลาศึกษา/ ฝึกอบรม
( ) ไม่มี

( ) มี ทุน............................................................... หน่วยงาน....................................................................................

6. ความสามารถพิเศษ
( ) พิมพ์ดีดไทย ...............................คํา/นาที ( )
พิมพ์ดีดอังกฤษ ...............................คํา/นาที
( ) คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรม................................................................................................................................................
( ) ภาษาอังกฤษ ระบุ (ดี/พอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน ..........................
คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบุ) ................................. ได้คะแนน .........................
( ) ภาษา.............................ระบุ (ดี/พอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน ..........................
( ) ขับรถยนต์ได้ใบขับขี่ No. …………………………………………
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..…………………………………………………..………………

7. ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
8. ทราบประกาศรับสมัครจาก
( ) ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย
( ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
( ) เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย

( ) ประกาศรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย
( ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
( ) หนังสือพิมพ์

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

แบบ ก.บ.ค.

