
 

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
เรื่อง     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สังกัด ฝาย

พัฒนาพื้นที่ งานออกแบบระบบวิศวกรรมอาคาร
....................................

 
                       ดวย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ มีความประสงค จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเขาเปนผู
ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สังกัด งานออกแบบระบบวิศวกรรมอาคาร ฝายพัฒนาพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
 
    1. ตําแหนง  วิศวกรเครื่องกล                                                                 จํานวน   1  อัตรา

 
    2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1  มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่น
2.2  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบปบริบูรณ
2.3  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2.4  เปนผูมีคุณลักษณะพึงประสงคในการเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

 
3. ลักษณะตองหาม

3.1  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
3.2  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
3.3  เปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือออกจากงานตามกฎหมาย ขอ
บังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามขอบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ วาดวย การบริหารงานบุคคล ผูปฏิบัติงานในราช
วิทยาลัย พ.ศ. 2559 (แกไขครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560)
3.4  เปนผูเคยถูกสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือจากรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย หรือจรรยาบรรณ
3.5  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือปฏิบัติในหนวยงานของรัฐ
3.6  เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
3.7  เปนบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
3.8  เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
3.9  เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบเปนผูมีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพรองในทางศีลธรรม
 

 4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1.  เพศชาย/หญิง อายุไมตํ่ากวา 23 ป แตไมเกิน 35 ป (นับถึงวันที่สมัคร)
2.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา เครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับสาขาระดับภาคี

ข้ึนไป)
3.  หากเปนชาย ตองพนภาระทางทหารแลว
4.  มีความรูดานวิศวกรรมเครื่องกล ระดับดีมาก
5.  มีทักษะการใชคอมพิวเตอร ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดการขอมูล ระดับดี
6.  มีความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวของกับระเบียบพัสดุและพ.ร.บ. สภาวิศวกร ระดับดี
7.  มีความรูภาษาอังกฤษและมีความรูดานคอมพิวเตอรสามารถเขียนโปรแกรม ระดับดี
8.  มีมนุษยสัมพันธดี ตรงตอเวลา สามารถรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี



9.  มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ขยันหม่ันเพียร ซื่อสัตย และมีความตั้งใจในการทํางาน
10. ประสบการณทํางานอยางนอย 2 ป

 
5. หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
    5.1  เขียนแบบสถาปตยกรรม และวิศวกรรมกอสราง ปฏิบัติงานดานเทคนิคกับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรในการ
เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางดานเทคนิคจากภาพรางหรือจากบันทึกแสดงรายการตางๆ เพื่อใชในการกอสราง
    5.2  เขียนแบบภาพจากราง และรายละเอียดที่จัดทําโดยสถาปนิก และวิศวกรเพื่อนําไปใชในการกอสรางตอเติม และ
ซอมแซมอาคารโดยใชเครื่องมือเขียนแบบและอุปกรณประกอบหรือใชคอมพิวเตอรชวยเขียน สรางมิติรูปทรงตางๆ อัน
เปนงานซับซอนในการเขียนแบบ เชน แบบแปลนรูปดานตางๆ รูปตัดแบบขยาย แบบทัศนียภาพ แบบตกแตงภายใน
หรือเขียนแบบทางวิศวกรรม เชน แบบฐานราก แบบการผูกเหล็กโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถใชมาตราสวน
หรือสัญลักษณไดอยางถูกตอง ใชพิกัดมูลฐานและการประสานหาพิกัด และการวางแผนผังอาคารดวยตารางพิกัด เปนตน
    5.3   การทําหุนจําลองดานสถาปตยกรรมการถายสําเนาแบบ และการจัดเก็บรักษาแบบพิมพเขียวชี้แจงรายละเอียด
ของแบบใหแกชางกอสราง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 
6. หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
    6.1   สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) จํานวน 1 ชุด

6.2   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ชุด
        6.3   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1-2 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 3 เดือน จํานวน 1 ชุด

6.4   ผูสมัครเพศชายตองยื่นสําเนาหลักฐานการพนภาระทางราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จํานวน 1 ชุด
6.5   ประวัติสวนตัวโดยสังเขป (ถามี) จํานวน 1 ชุด
6.6   หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงานเดิม (ถามี) จํานวน 1 ชุด
6.7   หนังสือรับรองเงินเดือน และคาตอบแทน จากหนวยงานเดิม (ถามี) จํานวน 1 ชุด
หมายเหต ุ ใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ยื่นพรอมใบสมัครดวยปากกาลูก
ลื่น สีน้ําเงิน โดยใหนําเอกสารตนฉบับมาแสดงในวันสมัครดวย

 
7. อัตราเงินเดือน
        ผูสมัครที่ผานการคัดเลือก และบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จะไดรับอัตราเงินเดือนตาม
โครงสรางอัตราเงินเดือนและคาจางผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. 2559 ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญา
ตรี

 
8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก    

        8.1   พิจารณาผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามท่ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณกําหนด
8.2   พิจารณาเอกสารหลักฐานท่ีผูสมัครยื่นพรอมใบสมัคร
8.3   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ และ/หรือ การสอบขอเขียน และ/หรือ การสอบปฏิบัติ
8.4   ประสบการณการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ   

 
9. กําหนดรับสมัคร และวิธีการสมัคร

9.1   รับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563
9.2   สมัครดวยตนเอง โดยติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครไดที่ ฝายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
อาคารบริหาร CAT 2 ช้ัน 3 โซน D ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท 02 576 6000 ตอ 8545
9.3   สมัครทางออนไลน โดย Download ใบสมัครที่ www.pccms.ac.th [หัวขอ : ประกาศลาสุด คลิกเลือก
ขาวสาร HR – แบบฟอรมเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) และสงใบสมัครที่กรอกขอมูล
ครบถวน พรอมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน สงกลับมายังอีเมล wiphasirirat.the@cra.ac.th
9.4   สมัครทางไปรษณีย โดยวงเล็บมุมซองวา “เอกสารสมัครงาน” สงมาที่ ฝายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภ
รณ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ ช้ัน 11 เลขที่ 906 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
 

  10. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีทําการคัดเลือก
        ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก ภายหลัง
จากครบกําหนดรับสมัครทาง www.pccms.ac.th และ/หรือ แจงใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท
 

11. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก



        ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทาง www.pccms.ac.th และ/หรือ แจงใหผูผานการ
คัดเลือกทราบทางโทรศัพท

 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สาธิต ยินดีพิธ
(ลงนามอิเล็กทรอนิกส)

(นายสาธิต ยินดีพิธ)
ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

 


