
 
ประกาศ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการทางเคมี 

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

 ด้วยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความ 

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ จํานวน 1 อัตรา สังกัด

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1. ตําแหน่งและอตัราค่าจ้างที่จะรับสมัคร 

   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จา้งด้วยเงินโครงการ จํานวน 1 อัตรา  

   อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 

 

2. รายละเอียดกําหนดการคัดเลือก 

   1. เปิดรับสมัคร    ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2564 

   2. ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ  

      ผู้มีสิทธิเข้าทำการคัดเลือกและสอบ 

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 

   3. การสอบคัดเลือก  รอประกาศเพ่ิมเติมจากสถาบันฯ 

  4. ประกาศผลการคัดเลือก รอประกาศเพ่ิมเติมจากสถาบันฯ 

        

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของสถาบันวิจัยและ    

                     นวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

 

 



 
 

3. วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร 

    ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code หรือติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่ 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ โทร. 074-289471 ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ  

หรือส่งเอกสารผ่าน Email: msri.psu@gmail.com หรือ หรือ Facebook Fanpage:Medical Science Research 

and Innovation Institute 

   ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านลิงค์ shorturl.at/chFIU หรือ      

   ดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน QR Code 

    

4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและไม่มีคุณสมบัตติ้องห้าม ดังนี้ 

    4.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

         ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

    4.2 ไมเ่ป็นผู้ถกูฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผดิสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

    4.3 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

 

5. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร  

   5.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หรือวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)  

          สาขาเคมี, ชีวเคมี, เภสัชศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้อง  

   5.3 หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องมือ HPLC, GC-MS, LC-MS จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

   5.2 มีความรู้ และทักษะการทำงานวิจัยด้านการวิเคราะห์สาร หรืองานทางด้านเคมีวิเคราะห์ไดเ้ป็นอย่างดี 

5.3 สามารถทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและทำงานเป็นทีมได้และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้  

   5.3 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet ได้ดี  

   5.4 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึ้นไป  

   5.5 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน 

        ที่ได้รับมอบหมายและเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

   5.6 เป็นผู้ทีส่ามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมาย  

   5.7 มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานระหว่างแพทย์กับอาสาสมัครได้ 
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6. วิธีการคัดเลือก 

    ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 

7. เงื่อนไขการจ้าง 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สถาบันวิจัยฯ กำหนด โดยการจ้างครั้งแรกกำหนดระยะเวลาการ

จ้าง 3 เดือน เพ่ือทดลองการปฏิบัติหน้าที่ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หากการทดลองมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มี

ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กรรมการสถาบันวิจัยฯ กำหนด จะได้รับการทำสัญญาจ้าง

ต่อไป (ทำสัญญาจ้างปีต่อปี) 

 

8. ภาระงานที่รับผิดชอบ  

   8.1 ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางเคมีและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ แก่ผู้มาใช้บริการ  

         และการดูแลห้องปฏิบัติการเมื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 17025 และ ISO10993  

   8.2 สามารถดูแลเครื่องมือและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ภายในห้องปฏิบัติการทางเคมีให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

   8.3 ดำเนินการให้คำแนะนำช่วยสนับสนุนการขอทุน การตีพิมพ์ ผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   8.4 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย/ผลงานวิจัยตีพิมพ์ และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน  

   8.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 

    9.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์        1 ฉบับ 

    9.2 เอกสารรับรองคุณวุฒิ และ Transcript อย่างละ      1 ชุด 

    9.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ    1 ชุด 

    9.4 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน     1 ฉบับ 

    9.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว    1 ชุด 

    9.6 เอกสารอืน่ ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) อย่างละ   1 ชุด 

    9.7 หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)      1 ชุด 

    9.8 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)       1 ชุด 

 

 



 
 

 

 

10. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีใน เวลาที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น และจะเรียกตัวผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับต่อไปตามความ เหมาะสม โดยสถานวิจัยฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม           

 

                ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                               (ลงชื่อ)  

                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ) 

                                                     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์      

 

 

 


