
 
     

 
 

ประกาศ สถาบันโภชนาการ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------- 
 ดว้ยสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล มีความประสงคร์บัสมคัรคดัเลือกบคุคลเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังาน
มหาวิทยาลยัจากเงินอดุหนนุ ต าแหน่งนกัปฏิบตัิการวิจยั ปฏิบตัิงาน ศนูยน์วตักรรมและการอา้งอิงดา้นอาหารและโภชนาการ  
จ านวน  ๑  อตัรา  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 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 ้ถงึ วันที ่๑๕ ตุลาคม 
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  ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ผ่านทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/  
 
                ประกาศ ณ วนัท่ี     ๑๓    กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
 
                                                                                              (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เชาวนี  ชพีูรชัน)์ 
                 รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบตัหินา้ท่ีแทน 
                                                                                                  ผูอ้  านวยการสถาบนัโภชนาการ 

https://muhr.mahidol.ac.th/
https://muhr.mahidol.ac.th/


 
รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศสถาบันโภชนาการ  ลงวันที ่   ๑๓   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต าแหน่ง   :   นกัปฏิบตัิการวิจยั จ านวน ๑ อตัรา 
หน่วยงาน :  โรงงานตน้แบบเพ่ือการผลิตอาหารเพ่ือโภชนาการ  ศนูยน์วตักรรมและการอา้งอิงดา้นอาหารเพ่ือโภชนาการ 
 
คุณสมบัตทิีเ่หมาะสมกับต าแหน่ง (Job Specification) 

๑.  ส าเรจ็การศกึษาปริญญาโท วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร/วิศวกรรมอาหาร/การพฒันาผลิตภณัฑ/์สาขาดา้น
อาหารและโภชนาการ/วิทยาศาสตรส์ขุภาพ/ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

๒. เพศหญิง / ชาย (เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หารหรือไดร้บัการยกเวน้มาแลว้) 
๓.  มีความรูด้า้นการแปรรูปอาหาร อาหารและ/หรือโภชนาการ เคมีอาหาร วิศวกรรมอาหารและ จลุินทรียอ์าหาร 
๔.  หากมีประสบการณใ์นการใชเ้ครื่องมือซึง่เป็นเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมยัใหม ่หรือมปีระสบการณใ์นสายงาน

พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสขุภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
    ๕. มีทกัษะในการอา่นและเขียนภาษาองักฤษในเกณฑด์ีจะพิจารณาเป็นพิเศษ และมีผลคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ ท่ีมี   
          ระยะเวลาไมเ่กิน ๒ ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีย่ืนใบสมคัร ดงัตอ่ไปนี ้

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 

๖. มีความช านาญในการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป Microsoft Office (โดยเฉพาะอย่างย่ิง word และ excel) ในระดบัด ี
๗. มีความรบัผิดชอบสงู มีมนษุยสมัพนัธด์ี มีใจรกัการเรียนรู ้และกระตือรือรน้ในการท างาน  

 
ลักษณะงานทีม่อบหมายใหป้ฏบิัต ิ (Job Description) 

๑. รบัผิดชอบโครงการของศนูยน์วตักรรมและการอา้งอิงดา้นอาหารเพ่ือโภชนาการ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารใหส้อดคลอ้งตามโครงการบริการวิจยัส  าหรบัภาคเอกชน 

๒. พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารนวตักรรมตามเป้าหมายท่ีก าหนด เช่น อาหารทางการแพทย ์อาหารเพ่ือสขุภาพ และอาหาร
วตัถปุระสงคพิ์เศษ เป็นตน้ 

๓. ด าเนินการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารตน้แบบ 
๔. ดแูลรบัผิดชอบการใชเ้ครื่องมือซึง่เป็นเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมยัใหมภ่ายในโรงงานตน้แบบการผลิตอาหาร

ทางการแพทยข์องสถาบนัโภชนาการ 
๕. มีสว่นรว่มในการวิจยั 
๖. จดัเตรียมและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวกบัโครงการวิจยัท่ีไดร้บัมอบหมาย 
๗. ประสานงานในการน างานวิจยัไปตอ่ยอดในเชิงพาณิชย ์
๘. ช่วยเหลือดา้นการบริหารจดัการงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

อัตราเงนิเดอืน  :  ตามคณุวฒิุปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท 
วิธีการคัดเลือก :  สอบสมัภาษณ ์

----------------------------------  



 


		2021-09-13T16:20:20+0700
	chaowanee.chu




