
 

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
เรื่อง     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจา

ฟาจุฬาภรณ สังกัด คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
....................................

            ดวย วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ มีความประสงค จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
บรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ  สังกัดคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
            1. ตําแหนง นักเทคโนโลยีการศึกษา                                                         จํานวน  1   อัตรา
 
            2. คุณสมบัติท่ัวไป 
                2.1 มีสัญชาติไทย 
                2.2 มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
                2.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
                2.4 เปนผูมีคุณลักษณะพึงประสงคในการเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
 
            3. ลักษณะตองหาม
                3.1 เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
                3.2 เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
                3.3 เปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือออกจากงานตามกฎหมาย

                      ขอบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามขอบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ วาดวย การบริหารงานบุคคล
                      ผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (แกไขครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560)

                3.4 เปนผูเคยถูกสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือ
                      จากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย หรือจรรยาบรรณ

                3.5 เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือปฏิบัติในหนวยงานของรัฐ
                3.6 เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท

                      หรือความผิดลหุโทษ
                3.7 เปนบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
                3.8 เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
                3.9 เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
                3.10 เปนผูมีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพรองในทางศีลธรรม
 
            4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
                4.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                      เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
               4.2 สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี
                4.3 ในกรณีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี

                      TOEFT (IBT) 70 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP 70 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.0 หรือ TOEIC 550
                      คะแนนขึ้นไป

                4.4 มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนา Web/Mobile Application และโปรแกรม Word Press เปนอยงดี



                4.5 มีความรูเกี่ยวกับ Database และมีความเขาใจในคําส่ัง SQL และมีความรูเก่ียวกับภาษาคอมพิวเตอร
                      เชน JAVA.NET PHP HTML CSS เปนตน

                4.6 มีมนุษยสัมพันธดี สุขภาพจิตและสุขภาพกายดี
                4.7 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตือรือรน และรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
 
            5. หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
                5.1 ดูแลรับผิดชอบงานดานการบริการระบบสารสนเทศของคณะฯ เชน การจัดทําคูมือการใชระบบ
สารสนเทศ

                      การจัดทําสื่อการเรียนการสอน การจัดทํารูปเลมคูมือการเรียนการสอน จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
                      สาขาวิชา เขียนขาวของกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดยหลักสูตรและคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธผานเว็บไซต

                      ของคณะฯ รวมถึงจัดทําและติดตามปรับปรุงขอมูลใน Social media เชน Facebook, YouTube
                      และอ่ืนๆ ใหถูกตองและทันตอเหตุการณอยูเสมอ

                5.2  ดูแล พัฒนา ออกแบบระบบเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศของคณะฯ เชน การสรางเว็บไซต
                       การจัดทําฐานขอมูลคณะฯ การพัฒนา Web/Mobile Application และ Word Press

                       เพ่ือรองรับภารกิจดานตางๆ ของคณะฯ
                5.3  ตรวจสอบการทํางานและขอผิดพลาดของระบบ การตรวจสอบสิทธ์ิ การตรวจสอบขอมูลในระบบตางๆ

                       ทดสอบการทํางานของระบบสารสนเทศเพื่อใหระบบทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
                5.4  จัดการฝกอบรมการใชงานใหแกผูใชงานระบบสารสนเทศของคณะฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย
                5.5  ประสานงานดานขอมูลกับอาจารย เจาหนาที่ คณะกรรมการหลักสูตรตางๆ ของคณะฯ

                       และผูเก่ียวของ ภายนอกคณะฯ
                5.6  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
 
            6. หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
                6.1 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) จํานวน 1 ชุด

                      และใหนําฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครดวย
                6.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
                6.3 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1-2 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 6เดือน จํานวน 1 รูป
                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 ุใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ยื่นพรอมใบสมัครดวย

                                   ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงิน โดยใหนําเอกสารตนฉบับมาแสดงในวันสมัครดวย
 
            7. อัตราเงินเดือน
                    ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือก และบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

 จะไดรับอัตราเงินเดือนตามโครงสรางอัตราเงินเดือนและคาจางผูปฏิบัติงานใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. 2559
 ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี/โท

 
            8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
                8.1 พิจารณาผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามท่ีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณกําหนด
                8.2 พิจารณาเอกสารหลักฐานท่ีผูสมัครยื่นพรอมใบสมัคร
                8.3 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ และ/หรือ การสอบขอเขียน และ/หรือ การสอบปฏิบัติ
                8.4 มีประสบการณดานการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือระบบฐานขอมูลดานวิชาการ

                      หรือมีผลงานดานการสรางส่ือการสอน และพัฒนาระบบสารสนเทศจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
 
            9. กําหนดรับสมัคร และวิธีการสมัคร
                9.1 รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563
                9.2 สมัครดวยตนเอง โดยติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครไดที่  ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

                      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ อาคารบริหาร CAT 2 ชั้น 3 โซน D  ในวันและเวลาราชการ สอบถาม
                       เพ่ิมเติมโทรศัพท 02–576-6000 ตอ 8718



                9.3 สมัครทางออนไลน โดย Download ใบสมัครไดท่ี www.pccms.ac.th (หัวขอ: ตําแหนงที่เปดรับสมัคร)
                      และสงใบสมัครงานท่ีกรอกขอมูลครบถวน พรอมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน สงกลับมายังอีเมล

                      nattharinee.oka@pccms.ac.th 
                9.4 สมัครทางไปรษณีย โดยวงเล็บมุมซองวา “เอกสารสมัครงาน” สงมาที่ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

                      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  อาคารบริหาร CAT 2  ชั้น 3  เลขที่ 906  ถนนกําแพงเพชร 6
                      แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 
            10. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก
                    วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิการคัดเลือก วัน เวลา

 และสถานท่ีทําการคัดเลือก ภายหลังจากครบกําหนดรับสมัคร www.pccms.ac.th  และ/หรือ แจงให  ผูสิทธิเขารับ
 การคัดเลือกทราบทางโทรศัพทและอีเมลท่ีไดแจงไวในเอกสารสมัครงาน

 
            11. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
                    วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทาง
www.pccms.ac.th

 และ/หรือ แจงใหผูผานการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สาธิต ยินดีพิธ
 (ลงนามอิเล็กทรอนิกส)

(นายสาธิต ยินดีพิธ)
ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานทรัพยากรบุคคล 

 ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
 

 


