ประกาศ สถาบันโภชนาการ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------ด้วยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รบั สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตาแหน่งอาจารย์ จานวน ๑ อัตรา ปฏิบตั ิงาน กลุม่ วิชาการและวิจยั ด้านอาหารและโภชนาการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
๑. ตาแหน่งทีจ่ ะบรรจุ
ตาแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
๒. คุณสมบัตทิ ่วั ไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ผูส้ มัครสอบคัดเลือกต้องมีคณ
ุ สมบัติท่ วั ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้าย
ประกาศนี ้
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครได้ท่ี E-mail . Address:
sunee.thn@mahidol.ac.th หรือผ่านทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ ตัง้ แต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕
๔. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้องนามายืน่ พร้อมใบสมัคร
๔.๑ รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิว้ จานวน ๑ รูป
๔.๒ สาเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึง่ ได้รบั อนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจว่าเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
๔.๗ จดหมายหรือเอกสารให้คารับรองผูส้ มัคร (Letter of recommendation) อย่างน้อย ๒ ท่าน
๕. การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานทีท่ าการคัดเลือก
รายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ ผ่านทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรชั น์)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหาร ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ผูอ้ านวยการสถาบันโภชนาการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันโภชนาการ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตาแหน่งทีจ่ ะบรรจุ : อาจารย์ จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ (Job Specification) :
๑. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอกด้า นวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ชี ว ภาพ อาทิ พิ ษ วิ ท ยา
(Toxicology) เภสั ช วิ ท ยา (Pharmacology) ชี ว เคมี (Biochemistry) เทคนิ ค การแพทย์ (Medical technology)
โภชนศาสตร์ (Nutrition) วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food science) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. หากมีประสบการณ์การทางาน การทาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ พิษวิทยาทางอาหาร (Food toxicology) การประเมินความ
เสี่ยง (Risk assessment) โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย ์ (Microbiological risk assessment) และ
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health risk assessment) จะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ
๓. หากเป็ นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รบั การยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
๔. ไม่เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาเพราะกระทาผิดทางอาญา
๕. มีความรู ค้ วามสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟั ง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร) โดยมีคะแนน ดังนี ้
- IELTS (academic module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๖ คะแนน หรือ
- TOEFL IBT (internet based) ไม่ต่ากว่า ๗๙ คะแนน หรือ
- TOEFL-ITP ไม่ต่ากว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
- TOEFL-CBT ไม่ต่ากว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
- MU GRAD Test ไม่ต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ลักษณะงานทีม่ อบหมายให้ปฏิบัติ (Job Description)
๑. ทาการสอน และจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภายในสถาบันโภชนาการ ทัง้ หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ
๒. เป็ นอาจารย์ท่ีปรึกษาสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ของนักศึกษา
๓. ทาวิจยั หรือปฏิบตั ิงานในโครงการวิจยั ต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์สถาบันโภชนาการ
๔. ปฏิบตั ิงานด้านการบริการวิชาการ หรือ งานอื่นๆ ของสถาบันโภชนาการตามที่ได้รบั มอบหมาย
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒ:ิ ปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท
วิธีการคัดลือก:
๑. ความเรียงเกี่ยวกับแผนการพัฒนาตัวเองในอาชีพอาจารย์ และการทาวิจยั (ไม่กาหนดรู ปแบบ)
๒. นาเสนอการสอน และงานวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๒๐ นาที
๓. สอบสัมภาษณ์
----------------------------

