
 

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
เรื่อง     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงาน ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สังกัด

สํานักประธานราชวิทยาลัย
....................................

                ดวย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ มีความประสงค จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงาน
 ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  สังกัด สํานักประธานราชวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป                                                                 จํานวน   2   อัตรา
 
2. คุณสมบัติท่ัวไป 
    2.1 มีสัญชาติไทย 
    2.2 มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  แตไมเกินหกสิบปบริบูรณ
    2.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 
3. ลักษณะตองหาม
    3.1 เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
    3.2 เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
    3.3 เปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือออกจากงานตามกฎหมาย ขอบังคับ
         หรือระเบียบอ่ืน หรือตามขอบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ วาดวย การบริหารงานบุคคลผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย

          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 เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท

          หรือความผิดลหุโทษ
    3.7 เปนบุคคลท่ีศาลมีคําส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย
    3.8 เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
    3.9 เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
    3.10 เปนผูมีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพรองในทางศีลธรรม
 
4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
    4.1 เพศหญิง / เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป
    4.2 สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิ.ปริญญาตรีทุกสาขา
    4.3 มีใบขับขี่รถยนตและสามารถขับรถยนตได
    4.4 สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได ( Microsoft office ) เปนอยางดี    
    4.5 สามารถใชโปรแกรมตกแตงภาพหรือกราฟฟกไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
    4.6 สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได
    4.7 สามารถฟง พูด เขียน และส่ือสารเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
    4.8 มีความขยัน ซื่อสัตย อดทน และใสใจในการทํางาน
 
5. หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก



    5.1 ปฏิบัติงานดานธุรการ งานดานบริหารท่ัวไป เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสะดวกราบร่ืนและ
          มีหลักฐานตรวจสอบได

    5.2 จัดประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับหอศิลปพิมานทิพย
    5.3 ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นๆท้ังภายในภายนอก
    5.4 มีความยืดหยุน สามารถปฏิบัติงานไดหลายหนาที่
    5.5 งานบริการนักทองเที่ยวท่ีเขาเยี่ยมชมหอศิลป
    5.6 งานจําหนายสินคาที่ระลึก ทํารายงานการขายสรุปยอดเงินและสินคาคงคลัง
    5.7 งานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย
 
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 ุใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ยื่นพรอมใบสมัครดวยปากกา

                       ลูกลื่นสีน้ําเงิน โดยใหนําเอกสารตนฉบับมาแสดงในวันสมัครดวย
 
7. อัตราเงินเดือน
            ผูสมัครที่ผานการคัดเลือก และบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

 จะไดรับอัตราเงินเดือนตามโครงสรางอัตราเงินเดือนและคาจางผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. 2559
 ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี

 
8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
    8.1 พิจารณาผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณกําหนด
    8.2 พิจารณาเอกสารหลักฐานท่ีผูสมัครยื่นพรอมใบสมัคร
    8.3 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ และ/หรือ การสอบขอเขียน และ/หรือ การสอบปฏิบัติ
 
9. กําหนดรับสมัคร และวิธีการสมัคร
    9.1 รับสมัครตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563
    9.2 สมัครดวยตนเอง โดยติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครไดท่ี  ฝายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

          อาคารบริหาร CAT 2 ช้ัน 3 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท 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 ฝายทรัพยากรบุคคลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 
          อาคารบริหาร CAT 2 ช้ัน 3 เลขท่ี 906 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          10210
 
10.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก
            วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์การคัดเลือก วัน เวลา และ

 สถานท่ีทําการคัดเลือก ภายหลังจากครบกําหนดรับสมัคร www.pccms.ac.th  และ/หรือ แจงให 
 สิทธิเขารับการคัดเลือกทราบทางโทรศัพทและอีเมลท่ีไดแจงไวในเอกสารสมัครงาน

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

 และ/หรือ แจงใหผูผานการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท
 
 



 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สาธิต ยินดีพิธ
 (ลงนามอิเล็กทรอนิกส)

(นายสาธิต ยินดีพิธ)
ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานทรัพยากรบุคคล 

 ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
 

 


