
 

ประกาศ สถาบันโภชนาการ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ด้วยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ต าแหน่งนักปฏิบัติการวิจัย ปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหาร 

และโภชนาการ หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร จ านวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ 

     ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

     ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สอบแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ E-mail Address: 

sunee.thn@mahidol.ac.th หรือผ่านทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ ตั้งแตบ่ัดนี้ ถึง 

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

     ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 

     ๔.๒ ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา        

  ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ 

     ๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ 

     ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ฉบับ 

     ๔.๕ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 



   ๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

   ๔.๗ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ๑ ฉบับ 

   ๔.๘ จดหมายหรือเอกสารให้ค ารับรองของผู้สมัคร (Letter of recommendation) 

         ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 

    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่  ๖ 

กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์) 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน 

          ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันโภชนาการ ลงวันที่    ๘    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

ต าแหน่ง   : นักปฏิบัติการวิจัย จ านวน ๑ อัตรา 

หน่วยงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร 
 

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับต าแหน่ง (Job Specification) 

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัย หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัยเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมีประสบการณ์ท างานวิจัย 

หลากหลาย เช่น งานวิจัยสารสกัดจากพืช งานเคมีวิเคราะห์ด้วยเทคนิค LC/MS-MS งานวิจัยในเซลล์ เป็นต้น 

๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และมี 

    ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้ 

๑) IELTS คะแนนไม่ต่ ากว่า ๓ หรือ 

๒) TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ ากว่า ๒๙ คะแนน หรือ 

๓) TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ ากว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ 

๔) TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ ากว่า ๙๐ คะแนน หรือ 

๕) TOEIC คะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ 

๖) MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ ากว่า ๓๖ คะแนน หรือ 

๗) MU - ELT คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๖ คะแนน 

๔. มีศักยภาพในการท างานวิจัยด้านการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์

เสริมโภชนาการในมนุษย์ เช่น มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน หรือมีคุณวุฒิด้านการก าหนดอาหาร 

๕. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดีและกระตือรือร้นในการท างาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรค 

    ประจ าตัว 

๖. ไม่เคยต้องโทษจ าคุก 
 

ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ (Job Description) 

๑. ปฏิบัติงานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ โดยเน้นการวิจัยด้านพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย 

งานวิจัยความปลอดภัยของอาหารใหม่ (novel food) และประสิทธิผลของอาหารสุขภาพ (functional food)   

๒. วางแผนโครงการวิจัย ด าเนินงานวิจัย วิเคราะห์ผล เขียนรายงานวิจัยและบทความวิชาการ (review article) 



๓. ให้บริการทางวิชาการ เช่น งานทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (novel food) งานวิเคราะห์

ปริมาณสารส าคัญ (active compound) งานทบทวนวรรณกรรมเพ่ือการคัดเลือกวัตถุดิบสุขภาพ (functional 

ingredients) งานทบทวนวรรณกรรมเพ่ือการขอการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (health claims) เป็นต้น 

๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

อัตราเงินเดือน        : ตามคุณวุฒิ ๒๓,๔๔๐ บาท 

วิธีการสอบคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ 
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