ประกาศมหาวิทยาลัยเนชัน่
เรื่อง รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่
************************
มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่ง
อาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
๑. อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา
๑.๑ สาขาเคมีคลินิก
- เพศชาย / หญิง
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท / เอก ทางชีวเคมี/พิษวิทยาคลินิก/เทคนิคการแพทย์/อณูฃีว
วิทยาทางการแพทย์/พยาธิวทิ ยาคลินิก/สารณสุข/สาขาอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัตกิ ารทางคมีคลิกนิก
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
๑.๒ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
- เพศชาย/หญิง
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา / เอก ทางจุลชีววิทยา / ไวรัสวิทยา/กิณวิทยา/อณูชีววิทยาทาง
การแพทย์/เทคนิคการแพทย์/เวชศาสตร์เขตร้อน/พยาธิวิทยาคลินิก/สาธรณสุข/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยาคลินิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
๑.๓ สาขาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ทางโลหิตวิทยาคลินิก/จุลทรรศนศาสตร์คลินิก/ปรสิตวิทยา
ทางการแพทย์/เวชศาสตร์เขตร้อน/เทคนิคการแพทย์/อณูชีววิทยาทางการแพทย์/พยาธิวทิ ยาคลินิก/
สาธารณสุข/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัตกิ ารโลหิตวิทยา การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ สารน้ำในร่างกาย
การช่วยเหลือผู้มบี ุตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
๑.๔ สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ธนาคารเลือด
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เวชศาสตร์การบริการโลหิต/เทคนิคการแพทย์/ภูมิคมุ้ กัน
วิทยา/อณูชีววิทยาทางการแพทย์/สาธารณสุข/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัตกิ ารธนาคารเลือด การรับบริจาคโลหิต การปลูกถ่ายอวัยวะ
หรือการเก็บเซลล์ต้นกำเนิด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
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๒ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
๒.๑ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสรีรวิทยา
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง
-สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท/เอก สาขาสริรวิทยา/กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์การแพทย์/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีผลงานทางวิชาการหรือวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง

๓ . อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรบริหารการบินและการขนส่งทางอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจการบิน, การจัดการธุรกิจการบิน หรือสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจการบิน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอน และ/หรืองานวิจัยด้านธุรกิจการบิน หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
๔ . อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไป สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- มีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

๕. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานห้องสมุด และระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีนำ้ ใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดตี ่อองค์กร
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- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานห้องสมุด จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถปฏิบัตงิ านในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้
๖. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยา
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านในห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีนำ้ ใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดตี ่อองค์กร
- สามารถปฏิบัตงิ านในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้
๗. เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิ ปวช. – ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องปรับอากาศ เทคนิค
อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษางานระบบ
เครื่องปรับอากาศจะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีนำ้ ใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดตี ่อองค์กร
- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ตดิ ยาเสพติด
- สามารถปฏิบัตงิ านในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้
๘. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีประสบการณ์ ทำงานห้องปฏิบัตกิ าร และมีความรู้ดา้ นงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีนำ้ ใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดตี ่อองค์กร
- สามารถปฏิบัตงิ านในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้
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เอกสารประกอบการสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิว้ จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖
เดือน
๒. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๗. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ
๘. ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือ
ใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผูส้ มัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)
ผู้ท่สี นใจให้ยื่นใบสมัครได้ท่ี
ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยเนชั่น
๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖ ต่อ ๑๒๒
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