
ประกาศ สถาบันโภชนาการ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------- 
ดว้ยสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล มีความประสงคร์บัสมคัรคดัเลือกบคุคลเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังาน

มหาวิทยาลยัจากเงินอดุหนนุ ปฏิบตัิงาน ส านกังานผูอ้  านวยการ งานสง่เสริมการศกึษาและวิจยั หน่วยบริหารการศกึษา 
จ านวน  ๑  อตัรา  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

๑.  ต าแหน่งทีจ่ะบรรจุ 
     ต าแหน่งท่ีจะบรรจปุรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบทา้ยประกาศนี ้
๒.  คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
      ผูส้มคัรสอบคดัเลือกตอ้งมีคณุสมบตัิทั่วไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ดว้ยการบริหารงานบคุคล

พนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่งตามท่ีระบไุวใ้นรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบแนบทา้ย
ประกาศนี ้

๓.  วัน เวลา และสถานทีรั่บสมัคร 
       ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการคดัเลือก  สามารถสง่เอกสารหลกัฐานการสมคัรไดท่ี้    E-mail . Address: 

sunee.thn@mahidol.ac.th หรือผ่านทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/  ตัง้แต่บัดนี ้ถงึ วันที ่๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

๔.  เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องน ามายืน่พร้อมใบสมัคร 
      ๔.๑  รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวก และไมใ่สแ่วน่ตาด า ขนาด  ๑ นิว้ จ านวน ๑ รูป 
      ๔.๒  ส  าเนาใบปริญญาบตัรหรือหนงัสือรบัรองซึง่ไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจวา่เป็นผูส้  าเรจ็การศกึษาครบถว้น 

  ตามหลกัสตูรแลว้  ๑ ฉบบั 
      ๔.๓  ส  าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript)  ๑ ฉบบั 
      ๔.๔  ส  าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ๑ ฉบบั 
      ๔.๕  ส  าเนาหลกัฐานอื่นๆ เชน่ ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ–สกลุ ทะเบียนสมรส 
      ๔.๖  ใบรบัรองการผ่านงาน (ถา้มี) 
๕.  การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานทีท่ าการคัดเลือก 
      รายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือก วนั เวลา และสถานท่ีท าการคดัเลือกจะประกาศใหท้ราบในวนัท่ี  ๕ ตุลาคม 

๒๕๖๔ ผ่านทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/  

  ประกาศ ณ วนัท่ี     ๘    กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เชาวนี  ชพีูรชัน)์ 
 รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบตัิหนา้ท่ีแทน 

   ผูอ้  านวยการสถาบนัภชนาการ 

     

https://muhr.mahidol.ac.th/
https://muhr.mahidol.ac.th/


รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศสถาบันโภชนาการ  ลงวันที ่   ๘   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต าแหน่ง   : นกัวิชาการศกึษา จ านวน ๑ อตัรา 
หน่วยงาน : ส านกังานผูอ้  านวยการ งานสง่เสริมการศกึษาและวิจยั หน่วยบริหารการศกึษา 

คุณสมบัตทิีเ่หมาะสมกับต าแหน่ง (Job Specification) 
๑. ไดร้บัคณุวฒิุปริญญาตรี หรือปริญญาโท ดา้นครุศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์การศกึษา หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศกึษา หรือเทคโนโลยีการศกึษา เทคโนโลยีและนวตักรรมการศกึษา หรือสาขาอื่น ๆ ท่ีมีประสบการณท์ างานท่ี
เป็นประโยชนต์อ่งาน  

๒. ไมจ่  ากดัเพศ (หากเป็นเพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หารหรือไดร้บัการยกเวน้ กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ 
ดว้ย) 

๓. อาย ุไมเ่กิน ๔๕ ปี นบัถงึวนัสมคัร 
๔. เป็นผูไ้มบ่กพรอ่งในศีลธรรม จริยธรรมอนัดี ไมต่อ้งโทษคดีอาญา และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๖ แห่งขอ้บงัคบั

มหาวิทยาลยัมหิดลวา่ดว้ยการบริหารงานบคุคลพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกบักฎ ก.พ. วา่ดว้ยโรค 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

๕. มีความรูค้วามสามารถในงานดา้นการศกึษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงานในหนา้ท่ี 
๖. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าหรบัการท างานเอกสารในรูปแบบตา่งๆ เช่น Microsoft Office (Word, 

PowerPoint, Excel) และการสืบคน้ขอ้มลูใน Internet ไดใ้นระดบัดี 
๗. สามารถใชโ้ปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบทเรียนออนไลนแ์ละการจดัการเรียนการสอนออนไลนไ์ดเ้ป็นอย่างดี 
๘. มีมนษุยสมัพนัธด์ี มีใจรกัการบริการ มีทกัษะดา้นการสื่อสารและประสานงาน สามารถท างานเป็นทีมและรบัฟังความ

คิดเห็นของผูอ้ื่น มีความขยนัอดทน ละเอียดรอบคอบ บริหารจดัการงานและเวลาไดด้ี มีทศันคติท่ีดีในการท างาน มี
ความมุ่งมั่นจะพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง และสามารถปรบัตวัรองรบัการเปลี่ยนแปลงไดเ้รว็  

๙. มีความรูค้วามสามารถในการฟัง พดู อา่น เขียน ภาษาองักฤษ และมีผลคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ ท่ีมีระยะเวลา
ไมเ่กิน ๒ ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีย่ืนใบสมคัร ดงัตอ่ไปนี ้

๑) IELTS (Academic Module) คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๓ คะแนน หรือ 
๒) TOEFL IBT คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๒๙ คะแนน หรือ 
๓) TOEFL ITP คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๓๙๐ คะแนน หรือ 
๔) TOEFL CBT คะแนนไมต่  ่าากวา่ ๙๐ คะแนน หรือ 
๕) TOEIC คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๔๐๐ คะแนน หรือ 
๖) MU GRAD Test คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๓๖ คะแนน หรือ 
๗) MU - ELT คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๕๖ คะแนน 

๑๐. หากมีประสบการณด์า้นการบริหารการศกึษา การพฒันาและจดัท าบทเรียนหรือหลกัสตูรออนไลน ์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

ลักษณะงานทีม่อบหมายใหป้ฏบิัต ิ (Job Description) 
๑. จดัท าและพฒันาสื่อการเรียนการสอนและบทเรียนออนไลน ์ส  าหรบัรายวิชาและคอรส์ฝึกอบรม รว่มกบัคณาจารยใ์น

หลกัสตูรตา่ง ๆ ของสถาบนั 
๒. ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้ภายใน-ภายนอก บริหารจดัการและพฒันาบทเรียนออนไลน ์และคอรส์ฝึกอบรมของ

หลกัสตูรตา่งๆ ของสถาบนั ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
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๓. ประชาสมัพนัธข์อ้มลู ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูรและการศกึษาใหน้กัศกึษา อาจารย ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูท่ี้สนใจ 
ในรูปแบบ Infographic หรือเอกสารตา่ง ๆ ผ่านช่องทางเวบ็ไซต,์ social media, LINE Official  

๔. ประสานงานและด าเนินการสนบัสนนุหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา โดยปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เช่น การรบัสมคัรและคดัเลือกนกัศกึษา การจดัการเรียนการสอน การประกนัคณุภาพการศกึษา การปรบัปรุง
และพฒันาหลกัสตูร ตามกระบวนการของหลกัสตูร บณัฑิตวิทยาลยั และมหาวิทยาลยั ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

๕. สนบัสนนุดา้นการน าระบบสารสนเทศมาบริหารจดัการศกึษาตามกระบวนการหลกัการในการจดัการศกึษา และ
บริหารจดัการรายวิชาในหลกัสตูรของสถาบนั 

๖. ปฏิบตัิงานทั่วไป เชน่ รา่งหนงัสือโตต้อบ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรบัการประชมุ และบนัทกึและท า
รายงานการประชมุดา้นการศกึษา 

๗. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

อัตราเงนิเดอืน  คณุวฒิุปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท 

วิธีการคัดเลือก สอบขอ้เขียน และสอบสมัภาษณ ์

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