
 
     

 
 

ประกาศ สถาบันโภชนาการ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ชือ่ส่วนงาน) 

-------------------------- 
 ดว้ยสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล มีความประสงคร์บัสมคัรคดัเลือกบคุคลเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังาน
มหาวิทยาลยั(ช่ือสว่นงาน) ต าแหน่งนกัวิชาการพสัด ุ จ านวน ๑ อตัรา  ปฏิบตัิงาน ส านกังานผูอ้  านวยการ งานแผนและ
งบประมาณ   
 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 ้ ถงึวันที ่ ๒๗ 
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) 
                   ๔.๗  ผลการทดสอบภาษาองักฤษ  ๑ ฉบบั  
 ๕.  การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานทีท่ าการคัดเลือก  
       รายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือก วนั เวลา และสถานท่ีท าการคดัเลือกจะประกาศใหท้ราบในวนัท่ี  ๒๙ กันยายน 
๒๕๖๔ ผ่านทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/  
 
                ประกาศ ณ วนัท่ี     ๑๐    กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                                                             (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เชาวนี  ชพีูรชัน)์ 
               รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบตัิหนา้ท่ีแทน 
                                                                                                  ผูอ้  านวยการสถาบนัโภชนาการ 
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รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศสถาบันโภชนาการ  ลงวันที ่  ๑๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ต าแหน่ง   :   นกัวิชาการพสัด ุ จ านวน  ๑  อตัรา 
หน่วยงาน :  ส านกังานผูอ้  านวยการ  งานแผนและงบประมาณ 
 
คุณสมบัตทิีเ่หมาะสมกับต าแหน่ง (Job Specification) 

๑. ส าเรจ็การศกึษาไมต่  ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้มต่  ่ากวา่นี ้สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชารฐัศาสตร ์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง   

๒. เพศหญิง / ชาย (เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หารหรือไดร้บัการยกเวน้มาแลว้) 
๓. มีความช านาญในการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป ในระดบัดี หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง         
๔. มีความรูค้วามสามารถในงานพสัดอุย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงานในหนา้ท่ี  
๕. มีความรูค้วามเขา้ใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอื่นท่ีใชใ้นการปฏิบตัิงานในหนา้ท่ี  
๖. มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาและคอมพิวเตอรอ์ย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงานในหนา้ท่ี  
๗. มีความสามารถในการศกึษาและจดัการขอ้มลู วิเคราะหปั์ญหาและสรุปเหตผุล 
๘. มีความรูค้วามเขา้ใจในวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และแผนงานดา้นตา่งๆ ของหน่วยงานท่ีสงักดั 
๙. มีความสามารถในการจดัท าแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้  าปรกึษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแกไ้ขปรบัปรุง

การปฏิบตัิงานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 
๑๐. ถา้มีประสบการณท์ างานดา้นพสัดใุนมหาวิทยาลยัมหิดลจะไดร้บัพิจารณาเป็นพิเศษ 
๑๑. ผ่านเกณฑท์ดสอบภาษาองักฤษท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด โดยผลคะแนนมีอายไุมเ่กิน ๒ ปี จนถงึวนัปิดรบัสมคัร 

ดงันี ้

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

 
ลักษณะงานทีม่อบหมายใหป้ฏบิัต ิ (Job Description) 

๑. ปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานพสัด ุ โดยปฏิบตัิหนา้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  จดัหา  จดัซือ้ วา่จา้ง ตรวจรบั 
เก็บรกัษา  

๒. ศกึษา คน้ควา้รายละเอียดตา่งๆ ของพสัดคุรุภณัฑ ์เช่น คณุสมบตัิ ระบบราคา  การเสื่อมคา่ การสกึหรอ ประโยชนใ์ช้
สอย คา่บริการ อะไหล ่การบ ารุงรกัษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือก าหนดมาตรฐาน และคณุภาพ  วิเคราะหแ์ละ
ประเมินคณุภาพของพสัดคุรุภณัฑ ์ 

๓. เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการจดัหาซือ้พสัดคุรุภณัฑ ์ 
๔. รา่งสญัญาซือ้ สญัญาจา้ง และปฏิบตัิหนา้ท่ีอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

อัตราเงนิเดอืน  :  ตามคณุวฒิุปริญญาโท ๒๐,๐๙๐ บาท 
วิธีการคัดเลือก :  สอบสมัภาษณ ์


