
 
     
 

 
 

ประกาศ สถาบันโภชนาการ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------- 
 ดว้ยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหดิล มีความประสงคร์บัสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจแุละแต่งตัง้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยัจากเงินอุดหนุน จ านวน  ๒  อัตรา  ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี ้
 ๑.  ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
      ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยูใ่นรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี ้
 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       ผูส้มัครสอบคดัเลือกตอ้งมีคณุสมบัติทั่วไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลยัมหิดลว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบไุวใ้นรายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแนบทา้ย
ประกาศนี ้
 ๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมคัร 
        ผูป้ระสงคจ์ะสมัครเขา้รบัการคดัเลือก สามารถส่งเอกสารหลกัฐานการสมัคร ไดท้ี่   E-mail. Address: 
sunee.thn@mahidol.ac.th  หรอืผา่นทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/  ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๔ 
 ๔.  เอกสารและหลกัฐานท่ีจะต้องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       ๔.๑  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แวน่ตาด า ขนาด  ๑ นิว้ จ านวน ๑ รูป 
       ๔.๒  ส  าเนาใบปรญิญาบตัรหรอืหนังสอืรบัรองซึ่งไดร้บัอนุมัตจิากผูมี้อ านาจว่าเป็นผูส้  าเร็จการศกึษาครบถว้น  
                           ตามหลกัสตูรแลว้  ๑ ฉบับ 
       ๔.๓  ส  าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript)  ๑ ฉบบั 
       ๔.๔  ส  าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  ๑ ฉบบั 
       ๔.๕  ส  าเนาหลกัฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชือ่–สกุล ทะเบยีนสมรส  
       ๔.๖  ใบรบัรองการผ่านงาน (ถา้มี) 
 ๕.  การประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีท าการคัดเลอืก  
       รายชื่อผูมี้สิทธิเขา้รบัการคดัเลือก วัน เวลา และสถานทีท่ าการคดัเลือกจะประกาศใหท้ราบในวันที่  ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๔  ผ่านทาง  https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ 
 
                ประกาศ ณ วันที่    ๔     สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
 
                                                                                             (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เชาวนี  ชูพีรชัน)์ 
               รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบตัิหนา้ที่แทน 
                                                                                                  ผูอ้  านวยการสถาบนัโภชนาการ 

 

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/


 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันโภชนาการ  ลงวันท่ี    ๔    สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน จ านวน ๑ อัตรา  (หน่วยพัฒนาคุณภาพ งานแผนและงบประมาณ) 
 
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับต าแหน่ง (Job Specification) 

๑. ไดร้บัวฒุิปริญญาโท ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถติิ สถิตปิระยุกต์   คณติศาสตร ์ ศิลปศาสตร ์ สงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์  รฐัศาสตร ์ รฐัประสานศาสตร ์หรือสาขาที่เกี่ยวขอ้ง (การพิจารณาคณุสมบตัดิา้นการศกึษา จะถกู
พิจารณารว่มกบัคณุสมบตัอิื่นๆ และประวัตกิารท างาน) 

๒. มีความรูค้วามสามารถในการศึกษาและจัดการขอ้มูล วิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละสรุปผลขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการบริหาร
จัดการ   

๓. มีความรูค้วามสามารถในการใชค้อมพิวเตอรโ์ปรแกรมพืน้ฐาน Microsoft office และโปรแกรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
จัดการฐานขอ้มูล การน าเสนองาน อยู่ในระดบัดีมาก 

๔. ผ่านเกณฑท์ดสอบภาษาอังกฤษ จะตอ้งไดค้ะแนนไม่ต า่กว่าอยา่งใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
 - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ ๓  

 - TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต ่ากวา่ ๒๙   
 - TOEFL- ITP ไม่ต ่ากวา่ ๓๙๐   
 - TOEFL- CBT ไม่ต า่กว่า ๙๐   
 - TOEFL คะแนนไม่ต า่กว่า ๔๐๐  
 - MU GRAD Test  ไม่ต า่กว่า  ๓๖   
 - MU-ELT คะแนนไม่ต า่กว่า ๕๖ 

ลกัษณะงานที่มอบหมายใหป้ฏิบตัิ (job description) 

๑. วิเคราะหแ์ละคน้ควา้ขอ้มูลปัจจยัภายในและภายนอกทีก่ระทบตอ่สถาบันโภชนาการ 
๒. ถ่ายทอด สือ่สาร และประสานงานการจัดท าแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบตัิการรว่มกบัหน่วยงานภายในและภายนอก

สถาบนัโภชนาการ 
๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการที่เกีย่วขอ้ง เพ่ือน าเสนอผูบ้ริหาร 
๔. การเขยีนและวิเคราะหค์วามเป็นไปไดก้ารบริหารและการประเมินผลภายใตแ้ผนปฏิบตัิการของสถาบันโภชนาการ 
๕. ออกแบบและจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการด าเนินงาน 
๖. งานอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

  
อัตราเงินเดือน :   ๒๓,๔๔๐ บาท                
 
วิธกีารคัดเลือก :   
๑. สอบขอ้เขียน : การวิเคราะหก์ารจดัท าแผนกลยุทธ์ การออกแบบกระบวนการตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงาน และ    
    ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ 
๒. สอบปฏิบตัิ : การน าเสนอผลลพัธ์ แนวทางการออกแบบระบบการท างาน 
๓. สอบสมัภาษณ ์



                                                                   
ใบสมัครคัดเลอืกเพ่ือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประเภทบุคลากร 
 O พนกังานมหาวิทยาลยั O พนกังานมหาวิทยาลยั O ลูกจ้างช่ัวคราว 
 
ตําแหน่ง  ...................................................................................................... 
หน่วยงาน ............................................................................................................................. 
 

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

NAME (MR./MISS/MRS.)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วัน  เดือน  ปีเกิด………………………………………………………………………ปัจจุบันอายุ……………..……...ป…ี………….………เดือน 
3. เชื้อชาติ………………………สัญชาติ……………………ศาสนา………………..…………….สถานท่ีเกิด (จังหวัด)....................................................... 

4. บัตรประชาชนเลขท่ี 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. ท่ีอยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

โทรศัพท์บ้าน…………………..………. โทรศัพท์มือถือ………………………………..………. Email Address……………..………………………………… 
 

2.  ประวัติการศึกษา  (ต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปหรือเทยีบเท่า) 
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/โทรศัพท ์ ตําแหน่ง เงินเดือน 
ระยะเวลา   

ต้ังแต่ – วันที ่
สาเหตุทีอ่อก 

     

     

 

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

 
รูปถ่าย 
ติดกาว 
เท่านั้น 
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 3.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ส่วนงาน / หน่วยงาน ประเภทบุคลากร ตําแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลา   
 ตั้งแต่ – วันท่ี สาเหตุท่ีออก เงินชดเชย 

 O ข้าราชการ 
O พนักงานมหาวิทยาลยั 
O พนักงานมหาวิทยาลยั   
    (ช่ือส่วนงาน) 
O ลูกจ้างช่ัวคราว 

     

O ได้รับแล้ว 
  

 
O ยังไม่ได้รับ 

 

 
4.  สถานภาพการทํางานในปัจจุบัน 
  (   ) ตําแหน่ง………………………….……………………………………..…เงินเดือน……………………..…...บาท ระยะเวลา ………..ปี …………เดือน 
         สถานท่ีทํางาน…………………………………………………….……………………………………..……จังหวัด....................................................... 
 (   ) ว่างงาน  ระยะเวลา...................................... สาเหตุการว่างงาน................................................................................................... 
 
5. ข้อผูกพันตามสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนต่อเน่ืองจากหน่วยงานอื่น กรณีลาศึกษา/ ฝกึอบรม  
 (   ) 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 .......................... 
 (   ) ขับรถยนต์ได้ใบขับข่ี No. ………………………………………… 
 (   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..…………………………………………………..……………… 
 
7.  ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
8. ทราบประกาศรับสมัครจาก   
 (   ) ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย (   ) ประกาศรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (   ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  (   ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
 (   ) เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย   (   ) หนังสือพิมพ์ 
 

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

 

แบบ ก.บ.ค. แบบ ก.บ.ค. 


