
	

ประกาศศูนย*การแพทย*กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตDงต้ังเปFนพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือสDวนงาน) 
-------------------------------------	

       ด#วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค4จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป>น พนักงาน

มหาวิทยาลัย (ชื่อสBวนงาน) ตำแหนBงนักวิชาการโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งาน

โภชนาการ ศูนย4การแพทย4กาญจนาภิเษก  

        ๑. ตำแหนDงที่จะดำเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือก ตำแหนBงท่ีบรรจุปรากฏอยูBในรายละเอียด

แนบท#ายประกาศนี ้

        ๒. คุณสมบัติของผูRมีสิทธิสมัคร ผู#สมัครรับการคัดเลือกต#องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข#อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดลวBาด#วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนBงตามท่ีระบุไว#ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท#ายประกาศนี ้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล*อิเล็กทรอนิกส*(PDF)เทDาน้ัน  

           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ4 

           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ#าน และบัตรประจำตัวประชาชน  

           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ4ผBานการทดสอบ

ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด) 

           ๓.๔ หลักฐานอ่ืนๆ เชBน ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกลุ ทะเบียนสมรส  

           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ#ามี) 

           ๓.๖ ไฟล4รูปถBายหน#าตรง ใสBชุดสุภาพ ถBายไว#ไมBเกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ท่ีมี

ขนาดไมBเกิน ๒๐๐ kb 

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู#ประสงค4จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-

Recruitment Online 

ท่ี https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ต้ังแตBบัดนี้ถึงวันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 



        ๕. การประกาศรายช่ือผูRมีสิทธิเขRารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก  

           ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิเข#ารับการคัดเลือกภายในวันท่ี ๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ท่ี https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment 
		
		
	 ประกาศ ณ วันท่ี         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   

 
 

ศาสตราจารย4 ดร. นายแพทย4ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 

คณบดีคณะแพทยศาสตร4ศิริราชพยาบาล 
 

	
	

	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบทRายประกาศศูนย*การแพทย*กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล  

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ตำแหนDง นักวิชาการโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา  

หนDวยงาน งานโภชนาการ 

อายุไมDเกิน ๓๕ ป�นับถึงวันท่ีสมัคร 

ประสบการณ* - 

คุณสมบัติของผูRสมัคร 

 

๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร, โภชนศาสตร4, โภชนวิทยา, คหกรรม

ศาสตร4-กำหนดอาหารและโภชนบำบัด คหกรรมศาสตร4-อาหารและโภชนาการ  

๒. อายุไมBเกิน ๓๕ ป�นับถึงวันท่ีสมัคร 

๓. เป>นผู#ไมBบกพรBองในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไมBต#องโทษคดีอาญา และไมBมีลักษณะต#องห#ามตามข#อ 

๖ แหBงข#อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวBาด#วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกอบกับกฎ ก.พ. วBาด#วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ 

๔. มีประสบการณ4ทำงานด#านโภชนาการ – โภชนบำบัดในโรงพยาบาล  มาแล#วไมBน#อยกวBา ๒ ป�  และ 

สอบผBานการรับรองเป>นนักกำหนดอาหารวิชาชพี (CDT) และ/หรือ ได#รับการข้ึนทะเบียนให#เป>นผู#

ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร 

๕. มีทักษะการใช#คอมพิวเตอร4โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอินเตอร4เน็ต ได#เป>นอยBางดี 

๖. มีทักษะด#านการติดตBอสื่อสาร การประสานงาน มพีฤติกรรมบริการและมนุษยสัมพนัธ4ท่ีดี 

๗. มีความรู#ความสามารถในการใช#ภาษาอังกฤษอยBางเหมาะสมแกBการปฏิบัติงาน 

๘. สามารถปฏิบัติงานเข#าเวรในวันธรรมดาและวันหยุดราชการได# 

๙. กรณีสามารถประเมินภาวะโภชนกาารและให#คำปรึกษาด#านโภชนาการได#จะได#รับการพิจารณาเป>น

พิเศษ 

 ผBานเกณฑ4ทดสอบภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต#องได#คะแนนไมBต่ำกวBาเกณฑ4อยBาง

ใดอยBางหนึ่ง ดังนี ้
 IELTS(AcademicModule)         คะแนนไมBต่ำกวBา  ๓ 
 TOEFL IBT        คะแนนไมBต่ำกวBา  ๒๙ 
 TOEFL ITP        คะแนนไมBต่ำกวBา  ๓๙o 
 TOEFL CBT        คะแนนไมBต่ำกวBา  ๙o 



 TOEIC คะแนนไมBต่ำกวBา ๔oo 
 MU GRAD Test คะแนนไมBต่ำกวBา ๓๖ 
 MU ELT คะแนนไมBต่ำกวBา ๕๖ 

 *** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต#องมีอายุไมBเกิน ๒ ป� โดยนับจากวันท่ีสอบถึงวันท่ีป�ดรับ

สมัครงาน *** 
 

                    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

1. ประเมินภาวะโภชนาการของผู#ป�วยรวมท้ังรBวมกับแพทย4ในการวางแผนให#การดูแลด#าน

โภชนาการแกBผู#ป�วย 

2. ติดตBอประสานงานกับแพทย4ในการติดตามประเมินผลการบริโภคอาหารของผู#ป�วย และรBวม

แก#ป�ญหาท่ีเกิดข้ึน 

3. จัดทำรายการอาหารท่ีต#องผลิตและบริการแกBผู#ป�วย เด็กห#องบริบาลเด็กกBอนวัยเรียน และจัด

เลี้ยง พร#อมท้ังกำหนดปริมาณวัตถุดิบ 

ท่ีต#องการแตBละวัน เพื่อสั่งซื้อและควบคุมให#อยูBในงบประมาณท่ีได#รับ 

1. คำนวณและกำหนดปริมาณอาหาร เพื่อให#ได#คุณคBาอาหารตรงตามแผนการรักษาของแพทย4 

2. ควบคุมการเตรียม การชั่ง ตวงและการผลิตอาหาร  ให#เป>นไปตามท่ีกำหนดในรายการอาหาร 

3. ควบคุมการจัดอาหาร เพื่อนำสBงผู#ป�วย / ผู#รับบริการ  ให#ครบและถูกต#อง 

4. ควบคุมการจัดเก็บอาหารสด อาหารแห#งให#สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล 

5. ควบคุมการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ4ของใช#ตBางๆ ให#เป>นระเบียบและป องกันการสูญหาย 

6. สอนและเผยแพรBความรู#ด#านโภชนาการและโภชนบำบัดรวมท้ังจัดทำเอกสาร และสื่อการสอน

ตBางๆ 

7. ควบคุมการล#าง การทำความสะอาดท้ังภาชนะ อุปกรณ4 และสถานท่ี 

8. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ และติดตามประเมินผล เพื่อ

ประกอบการพัฒนางาน 

9. รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานตBางๆ ท่ีเกี่ยวข#อง 

10. รBวมวางแผนการปฏิบัติงานประจำป�ของหนBวยงาน 

11. ติดตามประเมินผลงานและเสนอป�ญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช#เป>นข#อมลูในการแก#ไข

ป�ญหาและพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ 



12. รBวมจัดทำเอกสาร คูBมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบสำหรับบุคลากรทุกระดับเพื่อใช#อ#างอิง 

     ๑๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได#รับมอบหมายจากผู#บังคับบัญชา 
 

หลักเกณฑ*การคัดเลือก 

 
๑. สอบความรู#ความสามารถท่ัวไป 

๒. สอบความรู#เฉพาะตำแหนBง 

๓. สอบสัมภาษณ4 
 

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ 

 

๑. อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท 

๒. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช  

๓. ตรวจสุขภาพประจำป�  

๔. กองทุนสำรองเลี้ยงชพี 

๕. ทุนการศึกษาบุตร 

๖. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย 

๗ .ลดหยBอนคBารักษาพยาบาลผู#ป�วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว) 

๘. วงเงินคBารักษาพยาบาลรายป� (ตนเองและบุคคลในครอบครัว) 

๙ .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ ๓ ป�) 
 

 


