
 
 
 

 
 

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร ์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขา้เปน็พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  
ครั้งที่ 2/2564   

…………………………… 
 

ด้วยคณะแพทยศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
นเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 2/2564 ต าแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ จ านวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
ณ งานโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 17,520 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไป  

1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม 

1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับวุฒิตามที่คณะแพทยศาสตร์ก าหนด 
1 .3  เป็ น ผู้ ส า เร็ จ ก ารศึ ก ษ า ได้ รั บ ใบ Transcript ใบ ป ริญ ญ าบั ต ร  ใบ รั บ รอ งคุ ณ วุฒิ จ าก 

สภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร ส าหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า 
“ก าลังเรียน”หรือ “รอผลการสอบ” คณะแพทยศาสตร์จะไม่รับการพิจารณา 

1.4  ถ้าเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ หมายเลข 1) 

 

3. หลักสูตรและการสอบ 
3.1 สอบภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน)  
3.2 สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)     

 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ก าหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 
กุ ม ภ าพั น ธ์  2 564  ในวันและเวลาราชการ ผู้ สนใจโปรดสอบถามรายละเอี ยดและยื่ นใบสมั ครสอบ  
ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์  
โทร. 0 5596 7939 และทาง www.med.nu.ac.th หมวดประกาศ/ ค าสั่ง/ สมัครงาน 

 

 
 
 
 

/ 5. เอกสาร… 
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5. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ  (เอกสารต้นฉบับพร้อมส าเนา 1 ชุด และต้องจัดเตรียมหลักฐาน

ให้ครบตามที่คณะแพทยศาสตร์ก าหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่รับพิจารณา)  ดังนี ้  
5.1 ใบสมัคร และใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ออกให้ไม่นานเกินกว่า 1 เดือน (ฉบับจริง) 

และผลการตรวจสุขภาพ ดังนี ้
5.1.1 ผลการตรวจ X-Ray  ปอด 
5.1.2 ผลการตรวจ HIV 
5.1.3 ผลการตรวจ Hepatitis B surface antigen (HBsAg) และ Hepatitis B surface antibody 

(Anti-HBs) 
5.1.4 ผลการตรวจ Hepatitis A virus- Anti HAV IgG และ Hepatitis A virus- Anti HAV IgM 
5.1.5 ผลการตรวจ Varicella IgGZ  
5.1.6 ตรวจการตั้งครรภ ์(กรณีเพศหญิง) 
5.1.7 ผลการตรวจ Stool Culture 
5.1.8 ผลการตรวจ CBC 

5.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า แต่งชุดสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
จ านวน 1 รูป (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

5.3 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย และส าเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ 

5.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน  
5.5 ส า เนาหลักฐานอื่ น  ๆ  เช่น  ใบส าคัญ การสมรส ใบ เปลี่ ยนชื่ อ  - นามสกุล  (ในกรณี ที่ 

ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) 
5.6 ผู้สมัครที่เป็นชายจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมส าเนา 
5.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี)  
5.8 คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test (CEPT) ระดับ A2 

ขึ้นไป (ถ้ามี)  
เอกสารในข้อ 5.3 ถึง 5.7 ให้รับรองส าเนาและลงลายมือชื่อก ากับทุกแผ่น คณะแพทยศาสตร์  

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลัง 

6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 

  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไป  
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ 
คณะแพทยศาสตร์ ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 

 
 

 
/ 7. การสมัคร… 





 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขา้เปน็พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  

ครั้งที่  2/2564 
ฉบับวันที่  29 มกราคม พ.ศ. 2564 

___________________________________ 
ต าแหน่ง นักวชิาการโภชนาการ จ านวน 1 อัตรา 

เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ ณ งานโภชนาการ 
 

1. วัตถุประสงค ์
ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบอาหารและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารด้วยชุดทดสอบ  ควบคุมและ

ตรวจสอบการผลิตอาหารส าหรับผู้ป่วยตามมาตรฐานอาหารโรงพยาบาลและการจัดส่งอาหาร  ก าหนดรายการอาหาร
ผู้ป่วย พัฒนาสูตรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  ตรวจสอบ ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐาน จัดท าสื่อและเอกสารให้ความรู้ เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการ/ 
โภชนบ าบัดให้แก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป  การค้นคว้าวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบ าบัดในผู้ป่วย จัดเก็บ รวบรวม
และท ารายงานข้อมูลการบริการอาหารผู้ป่วย  

 

2. หน้าที่รับผิดชอบหลัก 
2.1 ประเมินและติดตามดูแลด้านโภชนาการในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงทุพโภชนาการในโรงพยาบาลร่วมกับแพทย์และ

ทีมสหสาชาวิชาชีพ 
2.1.1 ประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือการประเมินภาวะทุพโภชนาการ NT-2013 ร่วมกับ 

การประเมินทางคลินิก 
2.1.2 ติดตามดูแลผู้ป่วยและวางแผนการให้โภชนบ าบัดผู้ป่วยตามแนวทางการให้โภชนบ าบัด (Nutritional 

Therapy Guideline) 
2.2 จัดท าสื่อและเอกสารให้ความรู้   

2.2.1 จัดท าสื่อและเอกสารให้ความรูด้้านโภชนาการ/ โภชนบ าบัด 
2.3 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและคุณภาพของวัตถุดิบอาหาร 

2.3.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบอาหาร 
2.3.2 ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารด้วยชุดทดสอบ 
2.3.3 แจ้งผู้ขาย/ เปลี่ยน กรณีพบวัตถุดิบอาหารไม่มีคุณภาพ                  
2.3.4 บันทึกและรายงานผล 

2.4 ตรวจสอบการผลิตอาหารและการจัดส่งอาหาร 

2.4.1 ควบคุมการจัดเก็บ/การเตรียมวัตถุดิบอาหาร 

2.4.2 ควบคุมการประกอบอาหาร  

 

/ 2.4.3 ตรวจสอบ… 
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2.4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดอาหารจากบัตรอาหาร 

2.4.4 ควบคุมการจัดส่งอาหารไปยังหอผู้ป่วย                     

2.5 ก าหนดรายการอาหารส าหรับผู้ป่วย 
2.5.1 จัดท ารายการอาหารประจ าวันแบบหมุนเวียน 

2.5.2 จัดท าต ารับอาหารมาตรฐานส าหรับผู้ป่วย 
2.6 เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการ/ โภชนบ าบัด 

2.6.1 ใหค้วามรู้ด้านโภชนาการ/ โภชนบ าบัดแก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลหรือบุคคลทั่วไป   
  

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางโภชนศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ (สาขาอาหารและโภชนาการ )  

สาขาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร สาขาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  สาขาโภชนาการและการจัดการ
ความปลอดภัยในอาหาร หรือสาขาโภชนาการและโภชนบ าบัด 
 

4. ประสบการณ์การท างาน 
 ประสบการณท์ างานด้านโภชนบ าบัดหรืออาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ 

 

 5. คุณสมบัติอื่น ๆ 
5.1 ความรู้ความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
5.2 ทกัษะความสามารถด้านการใช้โปรแกรมค านวณอาหาร  
5.3 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของวัตถุดิบอาหาร 
5.4 มีความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับสถิติเพื่อการวิจัย 
5.5 มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ด ี
5.6 มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน 
5.7 มีสญัชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
5.8 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.9 มีสุขภาพสมบรูณ ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคผวิหนังและมีผลการตรวจสุขภาพตามคณะแพทยศาสตร์ก าหนด 
5.10 หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  
5.11 เป็นผู้ไมสู่บบุหรี ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




