
 
 

ประกาศวิทยาลัยนครราชสมีา 
ที่ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจเุปน็อาจารย ์
ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเทคนคิการแพทย์ 

 
ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็น

สายวิชาการตําแหน่งอาจารย์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกบรรจุเป็นสายวิชาการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 

๑.๑ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีประสบการณ์การสอนรายวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย หรือใน

สถาบันอุดมศึกษา และหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กําหนด 
- มีประสบการณ์การทํางานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางการ

แพทย์ 
- มีตําแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ 

๑.๒ เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจําเต็มเวลาได้ 
๑.๓ เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความต้ังใจจริงในการทํางานรวมทั้งต้องสามารถทุ่มเท และอุทิศตนให้กับการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๔ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทํางาน และเงื่อนไขต่าง ๆ

ตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 
 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ปรากฏรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 

 
๓. อัตราเงินเดือน 

วิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษาความรู้ความสามารถใบประกอบวิชาชีพ และประสบการณ์ 
ตามหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยกําหนด 
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๔. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้วพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา 

สีดําขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป 
๔.๒ สําเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of 

records) ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติไม่หลังวันสุดท้ายของการรับสมัคร 

๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือหนังสือสําคัญประจําตัว 
จํานวน ๑ ฉบับ 

๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.๕ สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.๖ ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จํานวน ๑ ฉบับ 

 
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร

รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการ
สมัคร และไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน 
 

๕. การสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้

ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. (ทุกวันอังคารถึง
วันอาทิตย์) ได้ที่สํานักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนครราชสีมาอาคารวิทยาลัยนครราชสีมา ช้ัน ๘ หรือกรณีที่
ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่ 

 
สํานักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนครราชสีมา  
๒๙๐ หมู่ ๒ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๖๖๑๑๑ โทรสาร ๐๔๔-๔๖๕๖๖๘ 
วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานตําแหน่งอาจารย์ 
 

๖. การดําเนินการคัดเลือก 
วิทยาลัยจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้ 
๖.๑ ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ

และสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตําแหน่งที่จะบรรจุ 
๖.๒ ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ ๑ แล้วกําหนดให้ 
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(๑) เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ ๑ แล้วกําหนดให้ผู้สมัครนําเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่
เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา ๑๕ นาที เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนําเสนอ 
การถ่ายทอดความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี
(๑๐๐ คะแนน) 

 ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัดอาจพิจารณา
ยกเว้นไม่ต้องนําเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป 

(๒) ดําเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจทาง
วิชาการ ความต้ังใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่นๆ เป็นต้น (๑๐๐
คะแนน) 

 
๗. การประกาศผลการคัดเลือก 

วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ กําหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์
www.nmc.ac.th และประกาศของวิทยาลัย 
 

๘. เงื่อนไขอื่นๆ 
๘.๑ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีใน

เวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในคราวนั้น 
๘.๒ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สํารอง” ไว้ วิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่าน

การคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลําดับและหรือวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจําเป็นและ
เหมาะสม 

๘.๓ วิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ใน
ภายหลังตามความเหมาะสมได้ 

๘.๔ การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมายวิทยาลัยขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน 

 
 

 ประกาศ ณ วันที่          กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรษุ   คุ้มทรัพย)์ 
อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา 
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แนบท้ายประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจเุปน็พนักงานสายวิชาการ 
.......................................................... 

รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อตําแหน่ง คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

 
ลําดับ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง อัตรา สาขาวิชา (หน่วยงาน) 
๑ อาจารย์ประจํา 

กลุ่มวิชาเคมีและชีวเคมี 
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยา

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐  (ยกเว้น
ผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) และ 

๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชีวเวชศาสตร์ ชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ 

๔. มีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบั ติในรายวิชาทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(คณะวิทยาศาสตร์การแพทย)์ 

๒ อาจารย์ประจํา 
กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยา

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง วิทยาศาสตร์

๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม 

(คณะวิทยาศาสตร์การแพทย)์ 
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ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เภสัชวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐  (ยกเว้นผู้สําเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ) และ 

๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง โภชนาการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องและมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ 

๔. มีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบั ติในรายวิชาทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- งานสอนในคณะ - การศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- จัดทําแผนการสอน เอกสารสํานักงานของสาขาวิชา - จัดทําโครงการฝึกอบรม/บริการวิชาการ
- ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


