
 
 
 
 

ประกาศ สถาบันโภชนาการ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย 

……………………………………… 
ด้วยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน ๑ อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
๑. ต าแหน่งทีจ่ะบรรจ ุ

ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคณุสมบัตติามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยมหดิล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.
๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๐  

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.inmu.mahidol.ac.th 
หั วข้อ “ประกาศ -รับสมัค รงาน” ส่ ง ใบสมัครพ ร้อมแนบ เอกสารหลักฐานการส มัครได้ที่   E-mail Address: 
petchara.the@mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  

๔. เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะต้องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ น้ิว จ านวน ๑ รูป 

๔.๒ ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองซ่ึงได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามหลักสตูรแลว้ ๑ ฉบับ  

๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ  

๔.๔ ส าเนาทะเบยีนบ้านและส าเนาบตัรประชาชน ๑ ฉบับ 

๔.๕ ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลีย่นชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส  

๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถา้มี) 

๕. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือก วัน เวลา และสถานทีท่ าการคัดเลือก 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๔  ผ่านทาง http://www.inmu.mahidol.ac.th หัวข้อ “ประกาศ-รับสมัครงาน”  

ประกาศ ณ วันที่    ๑๒      ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

(ลงชื่อ)เชาวนี ชูพีรัชน์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบตัิหน้าที่แทน 
ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 

 

mailto:petchara.the@mahidol.ac.th


รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันโภชนาการ ลงวันท่ี   ๑๒      ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ต าแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัย ๑ อัตรา 
โครงการ “ฐานข้อมูลสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของทรพัยากรอาหารในประเทศไทย”  

 
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับต าแหน่ง (Job Specification) 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ โภชนศาสตร์ โภชนาการ
และการก าหนดอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร พิษวิทยาและโภชนาการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

๒. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรพ์ื้นฐาน (Microsoft Office เช่น word และ Excel) และภาษาอังกฤษ
ในระดับดี 

๓. มีทักษะการสืบค้นข้อมูล บทความทางวิชาการและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลในระดับดี 
๔. มีทักษะการอ่าน วิเคราะห์ วิพากษ์บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคุณสมบัติของทรัพยากร

อาหาร ได้แก่ พืชอาหาร พืชสมุนไพร สัตว์ เห็ด ฯลฯ เกี่ยวกับสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ฤทธ์ิเชิงสุขภาพใน
ระดับหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง การทดสอบในมนุษย์ และความเป็นพิษ ในระดับดี 

๕. หากมีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
๖. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดีและกระตือรือร้นในการท างาน 

๗. สขุภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว 
๘. สามารถเริ่มปฎิบัติงานได้ทันที 

ลักษณะงานท่ีมอบหมายให้ปฏิบัติ (Job Description) 
๑. วางแผนและสืบค้นข้อมูลทรัพยากรอาหารจากหนังสือหรือวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล 

ISI, Scopus, Pubmed  
๒. อ่านบทความทางวิชาการและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล  
๓. รวบรวมข้อมูลปริมาณ กลไกออกฤทธ์ิของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล

ทรัพยากรอาหารให้เป็นระบบที่สามารถสืบค้นได้  
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
อัตราค่าจ้าง:   เงินเดือน ๑๗,๕๐๐ บาท 
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก :  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน ์

 



ใบสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งลูกจา้งชัว่คราวใน สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

สมคัรสอบต าแหน่งท่ี.....................ช่ือต าแหน่ง............................................. 
                      เลขประจ าตวัสอบ    

1.  ช่ือ                    นามสกลุ         
2.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา       
          รหสัไปรษณีย ์     โทรศพัท ์    
3.  ภูมิล าเนาเดิม             
4.  ช่ือบิดา     อาชีพ     
5.  ช่ือมารดา     อาชีพ     
6.  วนั/เดือน/ปีเกิด    e-Mail:      
 
 
 
7.  สถานภาพการสมรส 
 [   ]  โสด [   ]  สมรส [   ]  หยา่  [   ]  หมา้ย [   ]  แยกกนัอยู ่
     ช่ือคู่สมรส            
8.  การรับราชการทหาร 
 [   ]  รับราชการทหารมาแลว้ [   ]  ไดรั้บการผอ่นผนัทหาร [   ]  เรียน ร.ด. [   ]  รอเกณฑท์หาร [   ]  จบัใบด าได ้
9.  ประวติัการศึกษา  
 คุณวฒิุท่ีใชใ้นการสมคัรงาน 
 คุณวฒิุ……………………………………………..…สาขา……………………………………เกรดเฉล่ีย………… 
 สถานศึกษา…………………………………วดป.ท่ีเร่ิมศึกษา ……………….วดป.ท่ีจบการศึกษา  …………………… 
(ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี) 
 คุณวฒิุ……………………………………………..…สาขา……………………………………เกรดเฉล่ีย………… 
 สถานศึกษา…………………………………วดป.ท่ีเร่ิมศึกษา ……………….วดป.ท่ีจบการศึกษา  …………………… 
 (ระดบัสูงกวา่วฒิุท่ีใชใ้นการสมคัรงาน) 
 คุณวฒิุ……………………………………………..…สาขา……………………………………เกรดเฉล่ีย………… 
 สถานศึกษา…………………………………วดป.ท่ีเร่ิมศึกษา ……………….วดป.ท่ีจบการศึกษา  …………………… 
10.  ความสามารถ คอมพิวเตอร์................................................................ภาษาองักฤษ........................................................ 

ขบัรถ. ............................................................................................. กีฬา ...................................................................... 
 
ผลงานแสดงความรู้ความเช่ียวชาญ หรือผลงานทางวิชาการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งท่ีสมคัร หรืออ่ืน ๆ (ถา้มี) 
  ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

อายุ/ปี ส่วนสูง/ซ.ม. น า้หนัก/ก.ก. เช้ือชาต ิ สัญชาต ิ ศาสนา 
      

 



11.  ประสบการณ์การท างาน 
ช่ือสถานทีท่ างาน ต าแหน่ง เงนิเดือน ระยะเวลา  เหตุทีอ่อก 

1.......................................... 
2. ........................................ 
3.......................................... 

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

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

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

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

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

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

12.  สถานภาพการท างานในปัจจุบนั 
              [   ]  ก าลงัศึกษาต่อระดบั   สาขาวิชา       
           สถานศึกษา    จะส าเร็จปี พ.ศ.       
 [   ]  ก าลงัวา่งงาน ระยะเวลา   สาเหตุการวา่งงาน   
 [   ]  ก าลงัท างาน งานชัว่คราว ต าแหน่ง   เงินเดือน  บาท 

งานประจ า  ต าแหน่ง   เงินเดือน  บาท 
13.  ทราบประกาศรับสมคัรจาก 
 [   ]  บุคคลในมหาวิทยาลยั [   ]  บุคคลนอกมหาวิทยาลยั [   ]  หนงัสือพิมพ ์
 [   ]  ประกาศท่ีติดตามหน่วยงานในมหาวิทยาลยั       [   ]  INTERNET 
14.  บุคคลอา้งอิง 
 ช่ือ...............................................................................................ความสมัพนัธ์.................................................... 
 ท่ีอยู.่............................................................................................โทรศพัท.์............................................................
  
 

(ลงช่ือ)………………………………………………. 
ผูส้มคัร 

วนัท่ี…………เดือน………………….พ.ศ…………. 
 
15. เอกสารประกอบการสมคัร 
  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว จ านวน 1 รูป 
   ส าเนาปริญญาบตัร  หรือ ประกาศนียบตัร  จ านวน 1 ฉบบั (ผูส้มคัรลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
  ส าเนา Transcript จ านวน 1 ฉบบั (ผูส้มคัรลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
  ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประจ าตวัประชาชน  จ านวน 1 ฉบบั (ผูส้มคัรลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
  ใบรับรองแพทยท่ี์ออกรับรองมาไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีตรวจร่างกาย (เฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บคดัเลือก 
  เป็นลูกจา้งชัว่คราว) 
 
 
   (ลงช่ือ)………………………………………………. 
    (………………………………………………) 
                         เจา้หนา้ท่ีผูรั้บสมคัร 
       วนัท่ี…………เดือน………………….พ.ศ…………. 
 


