
 

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
เรื่อง     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจา

ฟาจุฬาภรณ สังกัด ฝายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ
....................................

            ดวย วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ มีความประสงค จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
บรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ สังกัด ฝายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ  โดย
มีรายละเอียด ดังน้ี 
            1. ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานจริยธรรมการวิจัยในคน                                    จํานวน   1   อัตรา
 
            2. คุณสมบัติท่ัวไป 
                2.1 มีสัญชาติไทย 
                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

                      ขอบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามขอบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ วาดวย การบริหารงานบุคคล
                      ผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562

                3.4 เปนผูเคยถูกสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือจาก   
                     วิสาหกิจ 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 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย สาธารณสุขศาสตร

                       หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรีซึ่งมีประสบการณในงานจริยธรรมการวิจัยในคน
                4.2 สัญชาติไทยอายุระหวาง 22ปถึง 40ป (นับถึงวันสมัคร)
                4.3 มีทักษาในการสื่อสาร การเจรจาตอรอง และการติดตอประสานงานดี
                4.4 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร MS-Office (Word , Excel และ Power Point)ดี
                4.5 มีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน
                4.6 มีมนุษยสัมพันธ และปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดดี
                4.7 กระตือรือรนในการใฝหาความรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ
                4.8 มีความรับผิดชอบสูงในงานที่ไดรับมอบหมาย



 
            5. หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
                 5.1 รับผิดชอบบริหารจัดการสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
                5.2 ชี้แจงรายละเอียดเบื้องตนแกผูยื่นโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยใหม
                5.3 จัดทําฐานขอมูล และระบบวิธีสืบคนโครงรางการวิจัยที่ไดรับการรับรองจริยธรรม
                5.4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมจดหมายเชิญประชุม จัดทําวาระการประชุม รวมทั้งจัดทํา

                       รายงานการประชุม
                5.5 จัดเก็บรักษารายงานการประชุม รวมท้ังจัดเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของ และรักษาเอกสารสําคัญ

                      ของคณะกรรมการ
                5.6 ติดตอประสานงานคณะกรรมการ ในเรื่องตางๆ
                5.7 ติดตอประสานงานหัวหนาโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมในเรื่องตางๆ รวมทั้งการติดตามโครงการวิจัย

                      ท่ีดําเนินการไปแลวตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯกําหนด
                5.8 จัดหรือประสานงานจัดอบรมคณะกรรมการฯ และบุคลากร รวมทั้งรวบรวมบันทึกรายงานการศึกษา

                       ฝกอบรม และดูงาน
                5.9 จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําป
                5.10 ดูแลงานสารบรรณทั้งหมดของสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
                5.11 ดูแลความเรียบรอยภายในสํานักงานฯ การจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ วัสดุสํานักงาน การจัดทํา

                        งบประมาณประจําปของสํานักงานฯ
                5.12 ประสานงานกับหนวยงานตางๆภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
                5.13 ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย
 
            6. หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
                6.1 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) จํานวน 1 ชุด
                6.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ชุด
                6.3 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1-2 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 3 เดือน 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 ุใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ยื่นพรอมใบสมัครดวยปากกา

                              ลูกล่ืนสีนํ้าเงิน โดยใหนําเอกสารตนฉบับมาแสดงในวันสมัครดวย
 
            7. อัตราเงินเดือน
                    ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือก และบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

 จะไดรับอัตราเงินเดือนตามโครงสรางอัตราเงินเดือนและคาจางผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. 2559
 ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิปริญญาโท

 
            8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
                8.1 พิจารณาผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามท่ีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณกําหนด
                8.2 พิจารณาเอกสารหลักฐานท่ีผูสมัครยื่นพรอมใบสมัคร
                8.3 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ และ/หรือ การสอบขอเขียน และ/หรือ การสอบปฏิบัติ
                8.4 ประสบการณการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของในงานดานจริยธรรมการวิจัยในคน
                8.5 ความรู ความเขาใจศัพททางการแพทยเปนพิเศษ
 
            9. กําหนดรับสมัคร และวิธีการสมัคร
                9.1 รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2563
                9.2 สมัครดวยตนเอง โดยติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครไดที่  ฝายทรัพยากรบุคคล

                      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  อาคารบริหาร CAT  2 ชั้น 3 โซน D  ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม
                       โทรศัพท 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 ฝายทรัพยากรบุคคล
                      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  อาคารบริหาร CAT 2  ชั้น 3  เลขที่ 906  ถนนกําแพงเพชร 6

                      แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 
            10.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก
                    วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิการคัดเลือก วัน เวลา

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

 
            11. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
                    จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทาง www.pccms.ac.th และ/หรือ แจงใหผูผานการคัดเลือก

 ทราบทางโทรศัพท    
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สาธิต ยินดีพิธ
 (ลงนามอิเล็กทรอนิกส)

(นายสาธิต ยินดีพิธ)
ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานทรัพยากรบุคคล 

 ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
 

 


