
Research Assistant–Food, microbiome, and metabolomics  

About us 

Siriraj Metabolomics and Phenomics Center (SiMPC – www.simpc.org) is a university platform for 

metabolomics and phenomics research. We have dedicated state-of-the-art instruments including triple 

quadrupole, ion mobility and time-of-flight mass spectrometers. We conduct research and provide 

education and training.  

Job description  

We are seeking a highly driven individual to assist our team on an industry-funded research to 

characterize the effects of food on human gut-associated microbiome and metabolomics. The primary 

job responsibilities are (1) collaborating with other members to facilitate human study and (2) carry out 

mass spectrometry-based experiments under supervision of experienced research scientists. The 

successful candidate will be signed on an initial two-year contract. 

Qualifications 

 MSc with experience in, at least, one of the following area: mass spectrometry, analytical 

chemistry, biochemistry, chemical engineering, molecular biology or biotechnology. BSc in such 

areas with extensive experiences will also be considered 

 Prior experience in small molecule mass spectrometry, method development and/or sample 

preparation for MS-based metabolomics (GC and/or LC) is a plus 

 Excellent verbal and written communication skills in Thai. Good English communication skill is a 

plus 

 Willingness to collaborate and being a team player are essential 

To apply 

Please submit the following documents, or an inquiry, to skhoomrung@gmail.com 

1. CV including a summary of previous research activities 

2. Copies of relevant degree certificates 

3. Names and contact information of at least two references 

*The position is open until 30th June 2018* 
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**รับสมคัรผู้ช่วยนกัวิจยั เพื่อร่วมท ำงำนวิจยัด้ำนอำหำรกบัจลุนิทรีย์ในระบบทำงเดินอำหำรและเมตำโบโลมิกส์** 

เก่ียวกบัเรำ 

ศนูย์วจิยัเป็นเลศิด้ำนชีวโมเลกลุและฟีโนมศิริรำช เป็นหนว่ยงำนวจิยัภำยใต้ฝ่ำยวจิยั คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

มหำวิทยำลยัมหิดล ซึง่ถกูก่อตัง้เพื่อเป็นหนว่ยงำนหลกัในกำรท ำงำนวิจยัด้ำนชีวโมเลกลุและฟีโนม โดยทำงศนูย์ฯมเีคร่ืองมือ

และอปุกรณ์ทำงวิทยำศำตร์ขนำดใหญ่ที่ทนัสมยั เช่น เคร่ืองแมสเปคโทรมิเตอร์ชนดิ triple quadrupole,ชนดิ ion mobility 

และ quadrupole-time of flight นอกจำกกำรท ำงำนวิจยัแล้วทำงศนูย์ฯยงัมีกำรจดัอบรมเพื่อให้ควำมรู้ แนะน ำกำรใช้

เคร่ืองมือและกำรท ำงำนวจิยัด้ำนเมตำโบโลมิกส์และด้ำนอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

รำยละเอียดงำน 

ศนูย์ฯต้องกำรผู้ช่วยนกัวจิยัที่มคีวำมมุง่มัน่ตัง้ใจสงูเพื่อมำร่วมงำนวิจยัศกึษำผลกระทบของอำหำรกบัจลุนิทรีย์ในระบบทำงเดิน

อำหำรและเมตำโบโลมิกส์ ซึง่ควำมรับผิดชอบหลกัแบง่เป็นสองด้ำน หนึง่คือประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกกำรศึกษำใน

อำสำสมคัรสขุภำพดี สองคือท ำกำรทดลองเพื่อวเิครำะห์ตวัอยำ่งและรวบรวมข้อมลูโดยใช้เคร่ืองแมสสเปคโทรมิเตอร์ซึง่จะ

ท ำงำนร่วมกบันกัวจิยัที่มคีวำมเช่ียวชำญ โดยสญัญำงำนเร่ิมต้นมอีำย ุ2 ปี 

คณุลกัษณะทีต้่องกำร 

 วฒุิปริญญำโทและมีประสบกำรณ์วิจยัในด้ำนตอ่ไปนีห้รือสำขำทีเ่ก่ียวข้อง: เคมวีิเครำะห์, ชีวเคม,ี วิศวเคมี, อณู

ชีววิทยำและเทคโนโลยีชีวภำพ ทัง้นี ้วฒุิปริญญำตรีในสำขำดงักลำ่วพร้อมประสบกำรณ์วจิยัที่เหมำะสมจะได้รับกำร

พิจำรณำด้วย 

 ประสบกำรณ์ในกำรใช้เคร่ืองโครมำโตกรำฟทัง้ชนดิของเหลวและก๊ำซ, เคร่ืองแมสสเปคโทรมิเตอร์ และหรือกำร

เตรียมตวัอยำ่งเพื่อใช้กบัเคร่ืองมอืดงักลำ่วจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

 ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรทัง้กำรพดูและเขยีนในระดบัดีเป็นสิง่จ ำเป็น โดยหำกมีควำมสำมำรถในกำรใช้

ภำษำองักฤษในระดบัดี จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

 ควำมเต็มใจในกำรท ำงำนร่วมกบัผู้อื่นและกำรท ำงำนเป็นทีมได้อยำ่งดีเยี่ยม 

กำรสมคัร 

โปรดติดตอ่สง่เอกสำรดงัตอ่ไปนี ้หรือหำกมีค ำถำมทีเ่ก่ียวข้อง มำที่ skhoomrung@gmail.com 

1. ประวตัิกำรศกึษำและกำรท ำงำน โดยเฉพำะที่เก่ียวข้องกบังำนวิจยั 

2. ส ำเนำปริญญำบตัร 

3. ช่ือและรำยละเอียดบคุคลอ้ำงอิง อยำ่งน้อยสองทำ่น 

*เปิดรับสมคัรถึงวนัท่ี 30 มถินุำยน 2561* 
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