
(เลขประจําตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (Passport no.) 

แบบขอบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนงาน 
1. ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   
2. หน่วยงานย่อย
3. ผลผลิต ศูนย์ต้นทุน (รหัส) 
4. แหล่งเงิน (รหัส/ชื่อแหล่งเงิน)

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลตําแหน่ง / การจ้าง
5. เหตุผลการบรรจุ (    )  บรรจุใหม่

(    ) ต่อเน่ืองจากสัญญาเดิม ตามคําสั่งเลขท่ี    ลงวันท่ี   
6. ชื่อตําแหน่ง
7. เลขท่ีอัตรา / รหัสเลขประจําตัว (ถ้ามี)
8. ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานมหาวิทยาลัย (    ) เงินงบประมาณ  (    ) ชื่อส่วนงาน (เงินนอกงบประมาณ)

(    ) ประเภทวิชาการ (    ) ประเภทสนับสนุน (    ) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 
(    ) ประเภทผู้บริหาร (    ) ระดับต้น,กลาง,สูง  (    ) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 

(    ) อํานวยการ (    ) กลุ่มสนับสนุนทั่วไป 
(    ) ตําแหน่งระดับหัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาล,    [    ] ระดับปฏิบัติการ 

 และระดับหัวหน้างานในส่วนงาน/หน่วยงาน    [    ] ระดับช่วยปฏิบัติการ 
(    )  อื่น ๆ (ระบุ)   

ส่วนท่ี 3  ข้อมูลส่วนบุคคล 
9. ชื่อ        นามสกุล                   อายุ             ปี 
10. คุณวุฒิ สาขา 
11. อัตราเงินเดือน (    ) เดือนละ        บาท  อัตราค่าตอบแทน (    ) วันละ            บาท หรือ (    ) ชั่วโมงละ              บาท 

(    )  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (โปรดระบุ)      เดือนละ   
12. ระยะเวลาการจ้าง         ปี            เดือน           วัน 

ตั้งแต่วันท่ี             เดือน                         พ.ศ. ถึงวันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.                . 
13. ลักษณะการปฏิบัติงาน  (      )  เต็มเวลา   (      )  ไม่เต็มเวลา ไม่น้อยกว่า          ชั่วโมง : วัน/สัปดาห์/เดือน 
14. คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับตําแหน่ง (Job Specification) เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ

1.
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 

15. ลักษณะงานท่ีมอบหมายให้ปฏิบัติ (Job Description) ระบุเป็นข้อๆ หรือเอกสารแนบท้าย
1.

 2. 
 3. 
 4. 

5.
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16. อัตราเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ของตําแหน่งนี้ในตลาดแรงงาน 
 ข้าราชการ   ประมาณ      บาท 
 เอกชน  ประมาณ      บาท 
 องค์กรมหาชน/รัฐวิสาหกิจ ประมาณ     บาท 
17. การทดลองปฏิบัติงาน 

 (      )  ควรกําหนดไว้ มีกําหนดระยะเวลา      เดือน/ปี 
 (      )  ไม่ควรกําหนดไว้ เพราะ            

               
18. การทําสัญญาค้ําประกัน 

(      )  สมควรกําหนดให้มีการทําสัญญาค้ําประกนั เนื่องจาก         
              

(      )  ไม่สมควรกําหนดให้ต้องทําสัญญาค้ําประกัน 
19. วิธีการได้มาซ่ึงบุคคล / การคัดเลือกบุคคลดังกล่าว 

(      )  ประกาศรับสมัครโดยทั่วไป 
(      )  แสวงหาจากแหล่งงานภายนอก 
(      )  แสวงหาจากสถานศึกษาต่าง ๆ 
(      )  คัดเลือกจากบุคลากรของหน่วยงาน 
(      )  อ่ืน ๆ ระบุ             

              
20. รายนามคณะกรรมการท่ีดําเนินการคัดเลือก (ระดับหน่วยงาน) 

1.           ตําแหน่ง        
2.           ตําแหน่ง        
3.           ตําแหน่ง        
4.           ตําแหน่ง        
5.           ตําแหน่ง        

18. ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ (ถ้ามี)            
               

ท้ังนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานการดําเนินการ พร้อมท้ังสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมาพร้อมนี้ 
 
 
 
(ลงชื่อ)          (ลงชื่อ)        
         (       )            (       ) 
ตําแหน่ง         ตําแหน่ง       
วันท่ี          วันท่ี            
     * หน่วยงาน       ** ส่วนงาน 
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