
 
 
     

 
 

ประกาศ สถาบันโภชนาการ 
เร่ือง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบคุคลเพือ่บรรจแุละแต่งตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------- 
 ดว้ยสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล มีความประสงคข์ยายเวลารบัสมคัรคดัเลือกบคุคลเพื่อบรรจแุละแต่งตัง้
เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัจากเงินอดุหนนุ ต าแหน่งนกัปฏิบตัิการวจิยั ปฏิบตัิงาน กลุม่วิชาการและวิจยัดา้นอาหารและ
โภชนาการ หนว่ยมนษุยโภชนาการ จ านวน ๑  อตัรา  ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
 ๑.  ต าแหน่งทีจ่ะบรรจ ุ
      ต าแหน่งท่ีจะบรรจปุรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบทา้ยประกาศนี ้
 ๒.  คุณสมบตัทิั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
       ผูส้มคัรสอบคดัเลือกตอ้งมีคณุสมบตัิทั่วไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคล
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/   ตัง้แตบ่ัดนี ้  ถงึ วันที ่๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องน ามายืน่พร้อมใบสมัคร 
       ๔.๑  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่วน่ตาด า ขนาด  ๑ นิว้ จ านวน ๑ รูป 
       ๔.๒  ส  าเนาใบปรญิญาบตัรหรือหนงัสือรบัรองซึง่ไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอ  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 เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ–สกลุ ทะเบียนสมรส  
       ๔.๖  ใบรบัรองการผ่านงาน (ถา้มี) 
       ๔.๗  ผลการทดสอบภาษาองักฤษ ๑ ฉบบั 
 ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลอืก วัน เวลา และสถานทีท่ าการคดัเลือก  
       รายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือก วนั เวลา และสถานท่ีท าการคดัเลือกจะประกาศใหท้ราบในวนัท่ี  ๕ กันยายน 
๒๕๖๕ ผ่านทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/  
                ประกาศ ณ วนัท่ี               สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  
                      
                                                                                                 (รองศาสตราจารย ์ดร.เชาวนี  ชพูีรชัน)์ 
                  รองผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิาร ปฏิบตัหินา้ท่ีแทน 
                                                                                                    ผูอ้  านวยการสถาบนัโภชนาการ 
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รายละเอียดแนบทา้ยประกาศสถาบันโภชนาการ  ลงวันที ่              สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
ต าแหน่ง   :   นกัปฏิบตัิการวจิยั  จ านวน  ๑  อตัรา 
หน่วยงาน :  กลุม่วิชาการและวิจยัดา้นอาหารและโภชนาการ หน่วยมนษุยโภชนาการ 
คุณสมบัตทิีเ่หมาะสมกับต าแหน่ง (Job Specification) 

๑. ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาโท   
๒. เพศหญิง / ชาย (เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หารหรือไดร้บัการยกเวน้มาแลว้) 
๓.  มีความรูแ้ละความเช่ียวชาญในดา้นการใชเ้ครื่องมือทางวิทยาศาสตรเ์พื่อการวิเคราะหส์ารส าคญัในตวัอย่างอาหารและ

ตวัอย่างชีวภาพ (Biological sample) 

• สามารถวิเคราะหส์ารทัง้ targeted และ untargeted ดว้ยเทคนิค High resolution LC./MS/MS ได ้ 

• สามารถท างานภายใตค้วามกดดนัและงานที่ใชร้ะยะเวลาท่ีกระชัน้ชิดได ้

• สามารถท างานเป็นทีม รบัฟังความคิดเห็น และมีทกัษะการแกปั้ญหาและการคิดเชิงวิพากษ ์(problem solving 
and critical thinking skill)  

• มีความรูใ้นการจดัท าเอกสารและการขอประเมินตามมาตรฐาน International Organization for 
Standardization (ISO) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอ้งปฏิบตัิการ เช่น ISO17025 15189,15190, 22870 เป็นตน้ 

• สามารถท างานและเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง มีทกัษะในการประยกุตค์วามรูแ้ละน ามาใชใ้นสภาวะที่เครื่องมือและ
อปุกรณม์ีจ ากดั 

• สามารถสื่อสารภาษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างดีและรูจ้กัค าศพัทท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการและงานทางวิทยาศาสตรแ์ละ
บนัทกึกการประชมุ เป็นภาษาองักฤษได ้

• เป็นผูท่ี้ชอบเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ และคน้ควา้ขอ้มลูในดา้นเทคโนโลยีในการวิเคราะหใ์หเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ  

• สามารถเขียนขอทนุหรือเขียนบทความทางวชิาการได ้
๔.  หากมีประสบการณใ์นการวิจยัหรือการใชเ้ทคโนโลยีทางโอมิกส ์(omics) และการพฒันาวิธีการวิเคราะห ์( method 

validation) ดว้ยเครื่อง LC/MS/MS high resolution จะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ 
    ๕. มีทกัษะในการอา่นและเขียนภาษาองักฤษในเกณฑด์ีจะพิจารณาเป็นพิเศษ และมีผลคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ ท่ีมี   
         ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี  ดงัต่อไปนี ้

๑) IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต ่ากวา่ ๔ หรือ  
๒) TOEFL IBT คะแนนไม่ต ่ากวา่ ๔๐ คะแนน หรือ 
๓) TOEFL ITP คะแนนไม่ต ่ากวา่ ๔๓๓ คะแนน หรือ 
๔) TOEFL CBT คะแนนไม่ต ่าากวา่ ๑๒๐ คะแนน หรอื 
๕) TOEIC คะแนนไม่ต ่ากวา่ ๕๐๐ คะแนน หรอื 
๖) MU GRAD Test คะแนนไม่ต ่ากวา่ ๔๘ คะแนน หรือ 
๗) MU - ELT คะแนนไม่ต ่ากวา่ ๗๐ คะแนน 

๖. มีความช านาญในการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป Microsoft Office (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง word และ excel) ในระดบัดี 
สามารถใช ้statistic software ในระดบัดี และ data visualization program such as power bi, Tableau , zoho 
analytics เป็นอย่างดี  

๗. มีความรบัผิดชอบสงู มีมนษุยสมัพนัธด์ี มีใจรกัการเรยีนรู ้และกระตือรอืรน้ในการท างาน  
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ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ การเป็นศูนยป์ระจ าภูมิภาคขององคก์ารอนามัยโลก (WHO regional center) ด้านการ
วิเคราะหต์ัวบ่งชีท้างชีวภาพ (biomarker analysis) 

ลักษณะงานทีม่อบหมายใหป้ฏบิัต ิ (Job Description) 

๑. ใชเ้ครื่องมือซึง่เป็นเทคโนโลยีการวิเคราะห ์biomarker สมยัใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี ไดแ้ก่ HPLC, LC/MS-MS, GC/MS, ELISA, 
bioluminescence และ omics technology  

๒. ปรบัปรุงและพฒันาวิธีใหม่ในการวิเคราะห ์biomarkers โดยใชเ้ครื่องมือทนัสมยั ในตวัอย่างทางชีวภาพ (biological  

     sample) เช่น เลือด น า้ลาย ปัสสาวะ เป็นตน้  

๓. ควบคมุดแูลระบบการท างานของเครื่องมือ 

๔. ดแูลระบบการปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน ISO15189,15190,22870  

๕. ปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานในศูนยน์านาชาติเพื่อการวิจัยขัน้แนวหนา้ดา้นอาหารและโภชนาการตามหลกัเกณฑ์
มาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการ เพื่อควบคมุวิธีการท่ีดีในการวิเคราะห ์biomarkers 

๖. ประสานงานระหวา่ง WHO และสถาบนัโภชนาการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. รบัผิดชอบโครงการในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 

๘. สนบัสนนุงานดา้นอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

๙. จดัท ารายงาน เป็นตวัแทนเขา้ประชมุ และเสนอผลการด าเนินงานของศนูยป์ระจ าภมูิภาคฯ อย่างตอ่เน่ือง 
 
อัตราเงนิเดอืน  :  ตามคณุวฒุปิรญิญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท 
วิธีการคัดเลือก :  สอบสมัภาษณ ์ภาษาไทยและองักฤษ  
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