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ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน ผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คณะ

พยาบาลศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
....................................

ดวยวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ มีความประสงคจะรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงาน
ในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัด คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
โดยมีรายละเอียดตอไปน้ี
1.ตําแหนงที่รับสมัคร
    ตําแหนงอาจารย จํานวน 40 อัตรา ครอบคลุมในสาขาวิชา ดังนี้
    1.1 สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ    15 อัตรา
    1.2 สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุน                       5 อัตรา
    1.3 สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ               15 อัตรา
    1.4 สาขาสุขภาพจิตและพยาบาลจิตเวช                   5 อัตรา
2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัครคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 ผูสมัครท่ีจะไดรับการบรรจุเปนพนักงานราชวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติ  ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี
(ก) คุณสมบัติท่ัวไป
      1. มีสัญชาติไทย
      2. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ
      3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
      1.เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
      2.เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
      3.เปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการหรือพักงานหรือถูกสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมาย ขอบังคับ
หรือระเบียบอ่ืน หรือตามขอบังคับฉบับนี้
      4.เปนผูเคยถูกสั่งลงโทษวินัยรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือจากรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
      5.เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
      6.เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความ
ผิดลหุโทษเปนบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
      7.เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
      8.เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
      9.เปนผูมีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพรองในทางศีลธรรม
    2.1.2 สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี และมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี

   2.1.2.1   TOEFL (Paper Based)           ไมตํ่ากวา 550  คะแนน หรือ
   2.1.2.2   TOEFL (Computer Based)     ไมตํ่ากวา 213  คะแนน หรือ
   2.1.2.3   TOEFL (Internet Based)        ไมตํ่ากวา   79  คะแนน หรือ
   2.1.2.4   IELTS (Advanced Module)     ไมตํ่ากวา  6.5  คะแนน หรือ
   2.1.2.5   CU – TEP                           ไมตํ่ากวา   90  คะแนน หรือ
   2.1.2.6   TU – GET                            ไมตํ่ากวา 550  คะแนน
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(กรณีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไมตองยื่นผลการทดสอบภาษา
อังกฤษ)
      2.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและปฏิบัติงานไดดี
      2.1.4 มีมนุษยสัมพันธดี สุขภาพดี อารมณมั่นคง ไมเปนโรคตองหามที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน
      2.1.5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตือรือรน และรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
      2.1.6 มีความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ จิตอาสา สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี  
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
      2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสภาการพยาบาลรับรอง หรือ
      2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาอื่นที่สัมพันธ
กัน ไดแก วิทยาศาสตรสุขภาพ การบริหาร หรือการศึกษาและตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังตอไปน้ี

    2.2.2.1 มีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
    2.2.2.2 มีตําแหนงไมตํ่ากวาผูชํานาญการทางการพยาบาล
    2.2.2.3 ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาการพยาบาลท่ีเปดรับสมัคร

       2.2.3 มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ
       สําหรับผูสมัครเปน อาจารย ในสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ จะตองมีใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ที่ยังไมหมดอายุ
2.4 เง่ือนไขตําแหนง
       2.4.1 ผูผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณและคัดเลือกใหเปนอาจารย จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเมื่อ
ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
       2.4.2 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองสามารถปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยแสดงความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรเมื่อไดรับการคัดเลือกแลว
3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
     3.1 ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครทางออนไลนเทานั้น ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน
2563 โดย Download ใบสมัครที่ www.pccms.ac.th หัวขอ ขาวสาร HR - แบบฟอรมเอกสารสมัครงาน และทุนการ
ศึกษา (HR-Document) สงใบสมัครมาทาง E-mail : pakpimol.khi@pccms.ac.th เทานั้น
     3.2 ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 02 576 6000 ตอ 8718 หรือ 064 585 5280 หรือ
สอบถามทาง E-mail : pakpimol.khi@pccms.ac.th
4. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร
    4.1 ใบสมัครซึ่งผูสมัครตองกรอกขอความ และลงนามดวยลายมือตนเอง
    4.2 สําเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) กรณีหลักฐานดังกลาวไมใชภาษาไทย หรือภาษา
อังกฤษ ผูสมัครจะตองนําฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมาเปนหลักฐานพรอมรับรองการแปลดวย
    4.3 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน อยางละ 1 ชุด
    4.4 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
    4.5 สําเนาหลักฐานทางทหาร ไดแก ใบ สด.8 ใบ สด.9 หรือใบ สด. 43 (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)
    4.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ันหนึ่ง ที่ยังไมหมดอายุ
    4.7 สําเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ ตามเกณฑผานการทดสอบภาษาอังกฤษที่ราชวิทยาลัยฯ
กําหนด อายุไมเกิน 2 ป (กรณีท่ีมิไดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน) 
    4.8  สําเนาเอกสารการเปล่ียนคํานําหนาช่ือ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปล่ียนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) 
    4.9 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด โดยเปนโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน
ซึ่งไมใช สถานพยาบาลประเภทคลินิก และออกใหไมเกิน 1 เดือน
    4.10 หนังสือรับรองประสบการณทํางาน หรือหนังสือรับรองจากหนวยงาน หรือผลงานวิชาการ หรือรายละเอียด
ประสบการณที่เกี่ยวของ หรือความรูความสามารถพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณา 
    4.11 ประวัติสวนตัวและผลงานโดยสังเขป 1 ชุด (Curriculum vitae)
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณและคัดเลือก
    วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณและคัดเลือกที่
www.pccms.ac.th หัวขอ ขาวสารHR-แบบฟอรมเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR-Document)/ประกาศราย
ชื่อผูผานการสัมภาษณ และแจงทาง E-mail ของผูมีสิทธิ์เขารับคัดเลือก
6. วิธีการคัดเลือก
    คณะกรรมการสอบสัมภาษณและคัดเลือกจะคัดเลือกจากความรูประสบการณดานการสอนและผลงานที่เคยปฏิบัติโดย
การสอบสัมภาษณ (ในกรณีไมมีประสบการณดานการสอนใหเตรียมทดสอบสอนประมาณ 15 นาที)โดยคําตัดสินของคณะ
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กรรมการคัดเลือกถือเปนที่ส้ินสุด
7. การประกาศผลการคัดเลือก
    วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทางเว็บไซต www.pccms.ac.th
หัวขอ ขาวสาร HR-แบบฟอรมเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR-Document)/ประกาศรายชื่อผูผานการ
สัมภาษณ
    ท้ังน้ี การบรรจุ/จางผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ในอัตราที่วาง
อยูจะเปนไปตามลําดับท่ีของบัญชีรายช่ือ ผลการคัดเลือกของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สาธิต ยินดีพิธ
(ลงนามอิเล็กทรอนิกส)

(นายสาธิต ยินดีพิธ)
ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

 


