
 

 

 
 

 

ประกาศ สถาบันโภชนาการ 

เร่ือง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

 

 ดวยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงคขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ อัตรา เนื่องจากมีผูสมัครนอย ปฏิบัติงาน ณ กลุมวิชาการและ

วิจัยดานอาหารและโภชนาการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๑.  ตําแหนงที่จะบรรจ ุ

      ตําแหนงที่จะบรรจุปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้

 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

       ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับมหาวิทยาลยัมหิดลวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแนบทายประกาศนี ้

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

        ให ผู ป ระ ส งค จ ะ ส มั ค ร เข า รับ ก าร คั ด เลื อ ก   ส าม า รถส ง เอก ส ารห ลั ก ฐ าน ก ารส มั ค ร ได ที่  E-mail: 

sunee.thn@mahidol.ac.th หรือผานทาง http://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป จนถึงวันที ่

๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร 

       ๔.๑  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด  ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 

       ๔.๒  สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งไดรับอนุมัติจากผูมอํีานาจวาเปนผูสาํเร็จการศึกษาครบถวน          

   ตามหลักสูตรแลว  ๑ ฉบับ 

       ๔.๓  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)    ๑ ฉบับ 

       ๔.๔  สําเนาทะเบียนบาน และบตัรประจําตัวประชาชน  ๑ ฉบับ 

       ๔.๕  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบยีนสมรส  

       ๔.๖  ใบรับรองการผานงาน (ถามี)  

                 ๔.๗  สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ๑ ฉบบั 

 ๕.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก  

      รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานทีท่ําการคัดเลือกจะประกาศใหทราบในวนัที่ ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๖๕ ผานทาง http://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ 

 

                               ประกาศ ณ วันที่   ๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

            

  

                                                                                   (รองศาสตราจารย ดร.เชาวนี ชูพีรัชน) 

       รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติหนาที่แทน 

                ผูอํานวยการสถาบนัโภชนาการ  
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รายละเอียดแนบทายประกาศสถาบันโภชนาการ ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ตําแหนงที่จะบรรจ ุ:  อาจารย   จํานวน  ๑  อัตรา 

 

คุณสมบัติ (Job Specification)  

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร (Food Science and Technology) หรือ

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (Food Product Development) หรืออาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) หรือ

สาขาอ่ืนที่เก่ียวของ 

๒. หากมีประสบการณการทํางาน หรือการทําวิจัย หรือการสอน ที่เก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทางการแพทย  

หรือกฎหมายและมาตรฐานอาหาร (Food Laws and Regulation) หรือนโยบายดานอาหาร (Food Policy) จะไดรับ

พิจารณาเปนพิเศษ 

๓. มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ (ฟง พูด อาน เขียน) ในระดับด ี และมีหลักฐานการผานการทดสอบภาษาอังกฤษ 

โดยมีคะแนนดังนี้  

    - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไมต่าํกวา ๖ คะแนน หรือ 

    - TOEFL IBT (Internet Based) ไมต่ํากวา ๗๙ คะแนน หรือ 

    - TOEFL- ITP ไมต่ํากวา ๕๕๐ คะแนน หรือ 

    - TOEFL- CBT ไมต่ํากวา ๒๑๓ คะแนน หรือ  

    - MU GRAD Test  ไมต่ํากวา  ๘๐ คะแนน 

 

ลักษณะงานที่มอบหมายใหปฏิบัต ิ (Job Description) 

      ๑. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตรการอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสตูร

นานาชาติ) และหลักสูตรอ่ืนๆ ภายในสถาบันโภชนาการตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

      ๒. เปนอาจารยทีป่รึกษาสาํหรับการทําวิทยานิพนธของนกัศึกษา 

๓. ทําวิจัย หรือปฏิบัติงานในโครงการวิจัยตางๆ 

๔. ปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการ 

๕. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

 

อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :  ปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท 

 

วิธีการคัดเลือก :  สอบสัมภาษณ และนาํเสนอการสอนหรืองานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ ประมาณ ๒๐ นาที    
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Announcement of the Institute of Nutrition 

Extension of Time for Recruitment as a Mahidol University Employee  

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

Institute of Nutrition, Mahidol University is willing to extend the time for recruitment a university 

employee; 1 position of lecturer working at Food and Nutrition Academic and Research Cluster as the 

following details;  

1. Position description  

          The position description is in the attachment. 

 2. General qualifications and position specific qualifications 

Applicants must have general qualifications according to the Mahidol University regulations on Human 

Resource Management for university employees, 2008 (B.E 2551) and have qualifications for specific positions 

as specified in the attachment to this announcement. 

 3. Date, Time, and Place 

For those who wish to apply, please submit an application via E-mail: sunee.thn@mahidol.ac.th or 

http://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/  from now on until the date of August 15th, 2022.  

 4. Required documents submit with application form  

4.1 A 1 inch photo of straight face without hats and sun glasses 

4.2 A copy of diploma or certificate 

4.3 A copy of transcript  

4.4 Copies of house registration and ID card (Thai resident) Passport (International citizen) 

4.5 Copies of other evidences, such as the Royal Thai Army Regiment Certificate, Certificate of Name-

Last Name Change, or Marriage Certificate 

4.6 Certificate of work completion (if any) 

4.7 A copy of English Proficiency Test scores 

 5. The announcement of eligible candidates, date, time and place  

The list of eligible candidates, date, time and place will be announced on August 19th, 2022 on 

http://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ 

 

        Announced on   8th July 2022 

  

                                                                                      (Chaowanee Chupeerach, Ph.D)  

      Assistant Professor and Deputy Director for Administration 

      For Director of Institute of Nutrition, Mahidol University  
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Attachment to the Announcement of the Institute of Nutrition dated July 8th, 2022 

 

Position     :  Lecturer (1 position)  

 

Job Specification 

 1. Ph.D. degree in Food Science and Technology, Food Product Development, Food and Nutrition, or 

related fields 

2. Have experienced in research or teaching which related to Medical food product development or 

Food Laws and Regulation or Food Policy will be preferable. 

  3. Have a good level of English language proficiency (listening, speaking, reading and writing) and the 

results of English language test with the following scores: 

           - IELTS (Academic Module) overall score of not less than 6 or 

    - TOEFL IBT (Internet Based), not less than 79 points or 

       - TOEFL- ITP not less than 550 points or 

        - TOEFL- CBT not less than 213 or 

       - MU GRAD Test is not lower than 80 points. 

 Job Description 

1. Teach in the assigned course of the Institute of Nutrition.  

2.  Supervise and guide the students which is part of their dissertation program 

3.  Conduct and / or work on research projects  

4. Work on academic services 

5. Perform other related duties as assigned  

 

Salary: Ph.D 32,450 THB 

 

Selection process: Interview and 20 minutes Teaching Demo in English  
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