ประกาศสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ
ด้วยสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น
ลูกจ้างโครงการ ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๒๐ บาท สังกัดสถาน
สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑.๑ เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ผู้สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาดังกล่าวต่อไปนี้ สาขาวิขาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาชีวเคมี สาขาจุลชีววิทยา สาขาวิชาการแพทย์ สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาชีววิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยกาหนดคะแนนภาษาอังกฤษ
CEPT ระดับ A๒ ขึ้นไป
๑.๔ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง และการทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ
OECD Principles of Good Laboratory Practice (OECD GLP)
๑.๕ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
๑.๖ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล
๑.๗ มีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติง านกับสั ตว์ทดลอง การทาสไลด์เนื้อเยื้อ หรือการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
๑.๘ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถร่วมงานกับคนอื่นได้ดี
๑.๙ มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจาตัว
๑.๑๐ มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๕ ปี
๑.๑๑ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

/๒.คุณสมบัติทั่วไป

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอนุโลม
๒.๒ เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาได้รับวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒.๓ เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ รั บ Transcript ใบปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนวันปิดรับสมัคร สาหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า
“กาลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยจะไม่รับพิจารณา
๓.หลักฐานการสมัคร (เอกสารต้นฉบับพร้อมสาเนา ๑ ชุด และต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ค รบ
ตามที่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย กาหนดหากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่รับพิจารณา) ทั้งนี้
ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครเข้าทางานตามแบบของทางราชการ ดังนี้
๓.๑ ใบสมัคร และใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ออกให้ไม่เกินกว่า ๓ เดือน
๓.๒ ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบ Transcript
๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน
๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่นานเกินกว่า ๖
เดือน จานวน ๑ รูป
๓.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ
๓.๖ เอกสารแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A๒ ขึ้นไป
๔. หลักสูตรการสอบฯ
๔.๑ สอบภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (สอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน)
๔.๒ สอบภาคความรู้เหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน)
๕. การวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
การสอบวั ด ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ CEPT ผู้ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กฯ จะต้ อ งเข้ า รั บ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ CEPT ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกาหนด ยกเว้น ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ที่มีผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ ๒ ขึ้นไป

/๖.เกณฑ์การตัดสิน

-๓๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ ผู้สอบที่จะต้องสอบให้ครบหลักสูตรทุกภาค ตามข้อ ๔ โดยจะต้องมีคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๕๐ และมีคะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๒ ผู้สอบได้ต้องมีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษระดับ CEPT ในระดับ A๒ ขึ้นไป
๗. การประกาศรายชื่อ
๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
๗.๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ในวัน ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๘. กาหนดการสอบคัดเลือกฯ
๘.๑ สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง(สอบข้อเขียน) ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
๘.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวัน ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ ส นใจโปรดสอบถามรายละเอี ย ดและยื่ น ในสมั ค รได้ ที่ สถานสั ต ว์ ท ดลองเพื่ อ การวิ จั ย
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร โทร. ๐๕๕-๙๖๘๖๙๐ www.nucar.nu.ac.th ตั้ ง แต่ บั ด นี้ ไ ปต้ น ไป ถึ ง วั น ที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

