




บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ 
ลงวันที ่15 ธันวาคม 2565 

........................................................ 

1. ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี 

สังกัด โครงการ “การยกระดับระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ รับรอง และการบริการสู่มาตรฐานสากล
เพื ่อความปลอดภัยและมั ่นคงทางสมุนไพรและว ัตถ ุด ิบอาหารแห่งอนาคต ” คณะเกษตรศาสตร์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  

จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานในวัน-เวลาราชการ) 

อัตราเงินเดือน  22,000 บาท สัญญาจ้าง 12 เดือน  

ลักษณะงานทั่วไป 

ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการด้านเคมี บริหารห้องปฏิบัติการและ จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ 
เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานคุณภาพ มอก.
17025 (ISO/IEC 17025) ครอบคลุมทั้งวิธีการปฏิบัติงานและการจัดทำเอกสาร 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เพศชายหรือหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 25 ปีขึ้นไป 
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท ในสาขาเคมี ชีวเคมี วิทยาศาสตร์การเกษตร หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
3. มีความรู้พ้ืนฐานและทักษะปฏิบัติการด้านเคมี ดังนี้  

(3.1) มีประสบการณ์และความสามารถใช้เครื่อง HPLC, GC-Headspace, LC-MS/MS และ GC-MS/MS  
(3.2) มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และสามารถทำงานวิจัยในด้านการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้

ได ้
(3.3) มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และสามารถทำงานวิจัยในด้านการวิเคราะห์สารสำคัญในพืชกัญชง กัญชา 

รวมถึงตัวทำละลายตกค้าง (Residual Solvent) ได้  
(3.4) มีทักษะการเตรียมตัวอย่าง การจำแนกชนิดสารสำคัญและมีความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคแมสสเปก

โตรเมตรี 
4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีดังนี้ 

(4.1) หากมีประสบการณ์การทำงานตามมาตรฐานคุณภาพ มอก.17025 ( ISO/IEC 17025) จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

(4.2) หากผ่านการอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ มอก.17025 (ISO/IEC 17025), การ
ตรวจต ิดตามค ุณภาพภายใน , Uncertainty of measurement, Method validation และ 
Quality control จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม MS Office และสามารถใช้ Internet ในการ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานได้ 

6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งด้านการพูด อ่าน และเขียน  
7. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ ทั้งการพูดและการเขียน เข้าใจระบบการบันทึกข้อมูลและ

รายงานผล สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. บริหารจัดการความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการด้านเคมี ให้มีความเป็นระเบียบและพร้อมใช้งาน การบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการครอบคลุมการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ , การสั่งซื้อสารเคมี และการจัดทำเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  

2. เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการทำงาน ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ มอก.17025 
(ISO/IEC 17025) ตามที่สถานฯ กำหนด 

3. จัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของการทดสอบหรือวิธีใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ตาม
มาตรฐานคุณภาพ มอก.17025 (ISO/IEC 17025)  และมาตรฐานอื่นๆ ที่สถานฯ ขอการรับรอง 

4. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณภาพ มอก.17025 ( ISO/IEC 
17025) อย่างเคร่งครัด 

5. ดูแล บํารุง รักษา อุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์ทุกชนิด ให้พร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
ของห้องปฏิบัติการ 

6. ติดตามและดำเนินการ ทวนสอบและสอบเทียบเครื่องมือแต่ละชนิด ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
7. จัดการตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างที่ขอรับบริการด้านเคมี ตามมาตรฐานคุณภาพ มอก.17025 (ISO/IEC 

17025) อย่างเคร่งครัด 
8. บันทึกผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ตามมาตรฐานคุณภาพ มอก.

17025 (ISO/IEC 17025) 
9. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และรายงานผลการวิเคราะห์ ตามกระบวนการและกรอบเวลาที่ กำหนด 

ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ มอก.17025 (ISO/IEC 17025)   
10. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะตรวจวิเคราะห์ ภายใต้คำแนะนำของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้กระบวนการตรวจ

วิเคราะห์ดำเนินไปตามมาตรฐานคุณภาพ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) 
11. ควบคุม , จัดเก็บ เอกสารรายงาน และบันทึกด้านวิชาการ อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ ตามมาตรฐาน

คุณภาพ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) 
12. ทบทวน มาตรฐานการปฏิบัติงานและเอกสารบันทึกคุณภาพ ให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานฯ และห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กล่าวนำเสนอผลการ

ดำเนินงานของห้องปฏิบัติการเพ่ือต้อนรับผู้เยี่ยมชมสถานฯ ในบางโอกาส เป็นต้น 
14. สามารถรักษาความลับเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
 

 



ใบสมัครเลขที่......................... 

(ลงชื่อ)....................................................................ผู้สมัคร 
(..................................................................) 

วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ................. 
 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

แบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเป็นลูกจ้างโครงการ 

ตำแหน่ง...........................................................................สังกัด......................................................................................................................... 

1.ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................................................... 
เกิดวันที่..................เดือน...............................พ.ศ.....................อายุ............ปี..............เดือน...........วัน...............สถานภาพ...................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์................................................................. E–mail Address …………………………..……………………..…….....................………  
ช่ือภรรยาหรือสามี (ถ้ามี).............................................................................. โรคประจำตัว (ถ้ามี)............................................................. 

2. ประวัติการศึกษา (โปรดระบุชื่อวุฒิที่ได้รับทั้งหมด เรียงลำดับจากวุฒิต่ำไปหาวุฒิสูง) 

ระดับการศึกษา ช่ือวุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา สำเรจ็เมื่อ พ.ศ. เกรดเฉลี่ย 

      

      

      

3. ประวัติการทำงาน (โปรดใหล้ะเอียดของงานที่ทำในช่วง 3 ปีหลัง) 

ปี พ.ศ. 
ช่ือหน่วยงาน ตำแหน่งและหนา้ที่โดยย่อ เงินเดือน สาเหตุที่ออก 

จาก ถึง 
      
      
      
      
      

4. ความรู้ภาษาต่างประเทศ...................................................................................................................................................................................  
5. ความรู้ความสามารถพิเศษ................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................  
6.ข้าพเจา้ขอให้คำรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้นรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ยื่นไว้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลัง  
ว่ามีข้อความหรือเอกสารหลักฐานใด ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะเกษตรศาสตร์ฯ พิจารณาดำเนินการตามที่
เห็นสมควร 

ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะเกษตรศาสตร์ฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งยินยอมให้เก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลในข้างต้น
สำหรับวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมาย/ระเบียบข้อบงัคับ  
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยินยอมให้ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดใบสมัครงาน และยินยอมให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของ
ข้าพเจ้าได้ 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1” x 1”  


