
 
     

 
 

ประกาศ สถาบันโภชนาการ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

 ดว้ยสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล มีความประสงคร์บัสมคัรคดัเลือกบคุคลเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังาน
มหาวิทยาลยัจากเงินอดุหนนุ ต าแหน่งอาจารย ์จ  านวน ๑ อตัรา  ปฏิบตัิงาน กลุม่วิชาการและวิจยัดา้นอาหารและโภชนาการ 
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 ่  ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 
 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  จดหมายหรอืเอกสารใหค้  ารบัรองผูส้มคัร (Letter of recommendation) อย่างนอ้ย  ๒ ท่าน 

 ๕.  การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานทีท่ าการคัดเลือก  
       รายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือก วนั เวลา และสถานท่ีท าการคดัเลือกจะประกาศใหท้ราบในวันที ่๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕  ผ่านทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/  
                ประกาศ ณ วนัท่ี   ๑๑   ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
 
                                                                                             (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เชาวนี  ชพีูรชัน)์ 
                รองผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิาร ปฏิบตัิหนา้ท่ีแทน 
                                                                                                   ผูอ้  านวยการสถาบนัโภชนาการ 
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รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศสถาบันโภชนาการ ลงวันที ่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ต าแหน่งทีจ่ะบรรจุ :  อาจารย ์จ านวน ๑ อตัรา 
คุณสมบัต ิ(Job Specification) : 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาทิ  พิษวิทยา 

(Toxicology) เภสัชวิทยา (Pharmacology) ชีวเคมี (Biochemistry) เทคนิคการแพทย์ (Medical technology)     

โภชนศาสตร ์(Nutrition) วิทยาศาสตรก์ารอาหาร (Food science) หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒. หากมีประสบการณก์ารท างาน การท าวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั พิษวิทยาทางอาหาร (Food toxicology) การประเมินความ

เสี่ยง (Risk assessment) โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงดา้นจลุินทรีย ์(Microbiological risk assessment) และ

การประเมินความเสี่ยงตอ่สขุภาพ (Health risk assessment) จะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๓. หากเป็นเพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หารหรือไดร้บัการยกเวน้การเกณฑท์หารแลว้ 

๔. ไมเ่คยตอ้งโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาเพราะกระท าผิดทางอาญา 

๕. มีความรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ (ฟัง พดู อา่น เขียน) ในระดบัดี และมีหลกัฐานการผ่านการ 

ทดสอบภาษาองักฤษ (ไมเ่กิน ๒ ปี นบัถงึวนัย่ืนใบสมคัร) โดยมีคะแนน ดงันี ้

- IELTS (academic module) คะแนนรวมไมต่  ่ากวา่ ๖ คะแนน หรือ 

- TOEFL IBT (internet based) ไมต่  ่ากวา่ ๗๙ คะแนน หรือ 

- TOEFL-ITP ไมต่  ่ากวา่ ๕๕๐ คะแนน หรือ 

- TOEFL-CBT ไมต่  ่ากวา่ ๒๑๓ คะแนน หรือ 

- MU GRAD Test ไมต่  ่ากวา่ ๘๐ คะแนน 
 
ลักษณะงานทีม่อบหมายใหป้ฏบิัต ิ(Job Description) 

๑. ท าการสอน และจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรภายในสถาบนัโภชนาการ ทัง้หลกัสตูรภาคปกติ และภาคพิเศษ 

๒. เป็นอาจารยท่ี์ปรกึษาส าหรบัการท าวิทยานิพนธ ์และสารนิพนธข์องนกัศกึษา 

๓. ท าวิจยั หรือปฏิบตัิงานในโครงการวิจยัตา่งๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันส์ถาบนัโภชนาการ 

๔. ปฏิบตัิงานดา้นการบริการวิชาการ หรือ งานอื่นๆ ของสถาบนัโภชนาการตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

อัตราเงนิเดอืนตามคุณวุฒ:ิ   ปริญญาเอก  ๓๒,๔๕๐  บาท 
 
วิธีการคัดลือก: 

๑. ความเรียงเก่ียวกบัแผนการพฒันาตวัเองในอาชีพอาจารย ์และการท าวิจยั (ไมก่ าหนดรูปแบบ) 

๒. น าเสนอการสอน และงานวิจยั เป็นภาษาองักฤษ ประมาณ ๒๐ นาที 

๓. สอบสมัภาษณ ์ 
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