
ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
เรื่อง     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานวิทยาลัยวิทยาศาสตรการ

แพทยเจาฟาจุฬาภรณ สังกัด สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ
....................................

        ดวยวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ     มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
บรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  สังกัด  สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ     โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1. ตําแหนง กลุมงาน และรายระเอียดการรับสมัคร
1.1  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  (วุฒิปริญญาตรี)  จํานวน  1  อัตรา
1.2  นักวิชาการเงินและบัญชี  (วุฒิปริญญาตรี)   จํานวน  1  อัตรา
1.3  นักวิชาการศึกษา  (วุฒิปริญญาตรีหรือโทหรือเอก)  จํานวน  5  อัตรา
1.4  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  (วุฒิปริญญาตรีหรือโท)   จํานวน  2  อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
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    หรือออกจากงานตาม

กฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามขอบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล ผูปฏิบัติงานใน
ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562

        3.4  เปนผูเคยถูกสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือจาก
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย หรือจรรยาบรรณ

 3.5  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือปฏิบัติในหนวยงานของรัฐ
        3.6  เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 3.7  เปนบุคคลที่ศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
 3.8  เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
 3.9  เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
 3.10 เปนผูมีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพรองในทางศีลธรรม

4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
4.1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
4.2 นักวิชาการเงินและบัญชี 
4.3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานพัฒนาอาจารยและวิเทศสัมพันธ 



                4.5 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี                      
                4.6 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานบริการวิชาชีพ                                              
                4.7 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร                                
                4.8  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                                                             
 
            5. หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
            5.1 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript)  จํานวน 1 ชุด
            5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ชุด
            5.3 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1-2 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 3 เดือน จํานวน 1 ชุด
            5.4  ผูสมัครเพศชายตองยื่นสําเนาหลักฐานการพนภาระทางราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จํานวน 1 ชุด
            5.5  ประวัติสวนตัวโดยสังเขป (ถามี) จํานวน 1 ชุด
            5.6 รับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงานเดิม (ถามี)  จํานวน1 ชุด
            5.7 หนังสือรับรองเงินเดือน และคาตอบแทน จากหนวยงานเดิม (ถามี) จํานวน 1 ชุด
            หมายเหต ุใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ยื่นพรอมใบสมัครดวยปากกาลูกลื่น
สีน้ําเงิน โดยใหนําเอกสารตนฉบับมาแสดงในวันสมัครดวย
 
            6. อัตราเงินเดือน
                ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือก และบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณจะไดรับอัตราเงินเดือนตาม
โครงสรางอัตราเงินเดือนและคาจางผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ.2559 ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี
 
            7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
                7.1 พิจารณาผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณกําหนด
                7.2 พิจารณาเอกสารหลักฐานท่ีผูสมัครยื่นพรอมใบสมัคร
                7.3 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ และ/หรือ การสอบขอเขียน และ/หรือ การสอบปฏิบัติ
                7.4 ประสบการณการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ   
 
            8.  กําหนดรับสมัคร และวิธีการสมัคร
                8.1 รับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
                8.2 สมัครดวยตนเอง โดยติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครไดที่ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ  อาคารสํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ชั้น 3 โซน D ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท 02
576 6000 ตอ 8545
                8.3 สมัครทางออนไลน โดย Download ใบสมัครที่ www.pccms.ac.th [หัวขอ : ประกาศลาสุด คลิกเลือก
ขาวสาร HR– แบบฟอรมเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) และสงใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวน
พรอมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน สงกลับมายังอีเมล suthiphong.chi@cra.ac.th
                8.4 สมัครทางไปรษณีย  โดยวงเล็บมุมซองวา  “เอกสารสมัครงาน”  สงมาที่  ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล   
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ  ชั้น 11 เลขที่ 906ถนนกําแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
 
            9. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก
                  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกวันเวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก ภาย
หลังจากครบกําหนดรับสมัครทาง www.pccms.ac.thและ/หรือ แจงใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท
 
            10. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
                  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทาง www.pccms.ac.th และหรือแจงใหผูผาน
การคัดเลือกทราบทางโทรศัพท
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสาธิต ยินดีพิธ)



ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

 



 

 
คุณสมบัติและขอบเขตงานท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สายสนับสนุน 
                                          คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 

....................................... 
๑. ตำแหนง : 
          เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
๒. คุณสมบัติพื้นฐาน : 
         ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือโททางครุศาสตร/การศึกษา/การจัดการศกึษา/การบริหาร
การศึกษา/วิจัยการศึกษา/สังคมศาสตร/การจัดการ/บริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร/จิตวิทยา/รัฐประศาสนศาสตร/
สังคมศาสตร/วิทยาศาสตร หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ 
         2.2 สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี 
         ๒.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 
         ๒.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตือรือรน และรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
         2.5 มีความซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
๓. ขอบเขตงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ 
         รับผิดชอบทำหนาที่เลขานุการผูบริหาร ใหบริการและอำนวยความสะดวกใหแกผูบริหารคณะ ซึ่งไดแก
คณบดี รองคณบดีและผูชวยคณบดีเก่ียวกับการนัดหมาย การกลั่นกรองหนังสือและเอกสารตางๆ การราง
หนังสือโตตอบ ชวยจัดการเก่ียวกับการประชุม จัดทำรายงานตางๆ การกระสานงานในการตอนรับแขกที่จะมา
พบผูบริหารและมาเย่ียมชมหรือศึกษา/ดูงานกิจการของคณะ                      
         ๓.๑ ดานปฏิบัติการ 
                3.1.1  นัดหมายใหผูบริหาร 

      3.1.2 รางหนังสือโตตอบ   
         ๓.๒  ดานการวางแผน : วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบและรวมวางงแผนการทำงานของ
หนวยงานและ/หรือโครงการ/กิจกรรม 
         ๓.๓  ดานการประสานงาน : ติดตอและประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆทั้งภายในและ
ภายนอก 
         ๓.๔ ดานการบริการ 
               3.4.1 .ใหคำแนะนำแกผูติดตอ 
               3.4.2 จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเก่ียวกับงานในหนาที่รวมถึงรายงานผลงานตาม          
ตัวชี้วัด  
         ๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

…………………………………… 



 

 
คุณสมบัติและขอบเขตงานท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สายสนับสนุน 
                                          คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 

....................................... 
๑. ตำแหนง : 
          นักวิชาการโสตทัศนศกึษา  จำนวน 2 อัตรา 
๒. คุณสมบัติพื้นฐาน : 
         ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือโททางโสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/คอมพิวเตอร/วิศวกรรมศาสตร หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ 
         2.2 สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี 
         ๒.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 
         ๒.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตือรือรน และรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
         2.5 มีความซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
๓. ขอบเขตงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ 
        รับผิดชอบการปฏิบัติงานดานวิเคราะหและวางแผนความตองการการใชงานดานIT/สารสนเทศในการใช
งานและการจัดการเรียนรู ผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการประชาสัมพันธ ใหบรกิาร
สื่อและโสตทัศนูปกรณในการจัดการเรียนการสอน การฝกอบรมและการประชุม/สัมมนา ทั้งในระบบปกติ/
Classroom และระบบออนไลน การจัดทำบทเรียนออนไลน การพัฒนาและปรบัปรุง website การเผยแพร
ขอมูลขาวสารผานชองทาง Social Media และการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณโสตโสตทัศนูปกรณ
ตางๆ  
          ๓.๑ ดานปฏิบัติการ 
                 3.1.1  จัดเตรียมและควบคุมการใชเครื่องมือและอุปกรณ โสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) สำหรับการใชงานในหองเรียน หองประชุมและและหองผลิตสื่อการเรียนการสอน/การศึกษา  
(Studio)          
                 3.1.2 ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
                 3.1.3 ประสานงานและชวยผลิตสื่อการเรียนการสอนและบทเรยีนออนไลน 
                 3.1.4 ดูแล Website และประสานงานการนำขอมูลขาวสารและสารสนเทศ 
          ๓.๒  ดานการวางแผน : วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบและรวมวางงแผนการทำงานของ
หนวยงานและ/หรือโครงการ/กิจกรรม 
          ๓.๓  ดานการประสานงาน : ติดตอและประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆทั้งภายในและ
ภายนอก 
          ๓.๔ ดานการบริการ 
                3.4.1 .ใหคำแนะนำแกผูติดตอ 
                3.4.2 จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเก่ียวกับงานในหนาที่รวมถึงรายงานผลงานตาม          
ตัวชี้วัด  
          ๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

…………………………………… 



 

 
คุณสมบัติและขอบเขตงานท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สายสนับสนุน 
                                          คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 

....................................... 
๑. ตำแหนง : 
          นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
๒. คุณสมบัติพื้นฐาน : 
         ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือโททางการเงิน การบัญชี หรอืการธนาคาร 
         2.2 สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี 
         ๒.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 
         ๒.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตือรือรน และรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
         2.5 มีความซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
๓. ขอบเขตงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ 
         รับผิดชอบงานดานการเงิน การคลังและบัญชี ซึ่งประกอบดวย การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ การ
วิเคราะหและบรหิารงบประมาณ การตรวจสอบความถูกตองของการเบิกจายเงิน/คาใชจายในการดำเนินงาน 
การจัดทำรายงานทางการเงนิและการใชจายงบประมาณ                              
          ๓.๑ ดานปฏิบัติการ 
                 3.1.1 จัดทำบัญชีและรายรับ-รายจายประจำเดือน 
                 3.1.2 ดูแลการจายเงินและตรวจสอบเอกสารสำคัญ 
                 3.1.3 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำป 
                 3.1.4 ดำเนินการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ          
                 3.1.5 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
          ๓.๒  ดานการวางแผน : วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบและรวมวางงแผนการทำงานของ
หนวยงานและ/หรือโครงการ/กิจกรรม 
         ๓.๓  ดานการประสานงาน : ติดตอและประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆทั้งภายในและ
ภายนอก 
          ๓.๔ ดานการบริการ 
                3.4.1 .ใหคำแนะนำแกผูติดตอ 
                3.4.2 จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเก่ียวกับงานในหนาที่รวมถึงรายงานผลงานตาม          
ตัวชี้วัด  
          ๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

…………………………………… 



 

 
คุณสมบัติและขอบเขตงานท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สายสนับสนุน 
                                          คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 

....................................... 
๑. ตำแหนง : 
          นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา (อัตราที่ 1 รับผิดชอบงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร) 
๒. คุณสมบัติพื้นฐาน : 
          ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทหรือเอกทางครุศาสตร/การศึกษา/การจัดการศึกษา/การ
บริหารการศึกษา/วิจัยการศึกษา/สังคมศาสตร/รัฐศาสตร/จิตวิทยา/รัฐประศาสนศาสตร/สังคมศาสตร/ 
วิทยาศาสตร หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ 
          2.2 สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี 
          ๒.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 
          ๒.4 มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค กระตือรือรน และรบัผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
          2.5 มีความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
๓. ขอบเขตงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ 
          รับผิดชอบงานการศึกษา วิเคราะห และวิจัย เพื่อการนำขอมูลและสารสนเทศมาใชในการพัฒนา
หลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรเดมิ ทั้งระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรแีละระดับบัณฑติศกึษา  
          ๓.๑ ดานปฏิบัติการ 
                3.1.1 ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรใหม (วิเคราะหเปาหมาย 
จัดทำแบบสำรวจและสำรวจความตองการของกลุมปาหมาย วิเคราะหขอมูลจาการสำรวจ วิเคราะหศกัยภาพ
และความพรอมดานอาจารย สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ จัดทำรายงานการศึกษา และเสนอโครงการเปด
สอนหลักสูตรใหมตอคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย/สภาราชวิทยาลัยตามลำดับ) 
                3.1.2 ประสานงานในการจัดทำ “ราง”หลักสูตรใหม พรอมท้ังจัดทำ มคอ. 2 (แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เสนอรายงานผลการศึกษาตอคณะกรรมการฯ จัดทำรายวิชาและคำอธิบาย        
รายวิชา/มคอ.2 จัดประชาพิจารณและปรับปรุงตามขอเสนอและเสนอหลักสูตรใหมตอคณะกรรมการประจำ           
คณะ/วิทยาลัย/สภาราชวิทยาลัยตามลำดับ) 
                3.1.3 ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรเดิม (กระบวนการเชนเดียวกับการพัฒนา/
จัดทำหักสูตรใหม) 
                3.1.4 ประสานงานในการจัดทำ“ราง”หลักสูตรฉบับปรับปรุงพรอมทั้งจัดทำ มคอ.2 (กระบวนการ
เชนเดยีวกับการพัฒนา/จัดทำหักสูตรใหม) 
          ๓.๒  ดานการวางแผน : วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบและรวมวางงแผนการทำงานของ
หนวยงานและ/หรือโครงการ/กิจกรรม 
          ๓.๓  ดานการประสานงาน : ติดตอและประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆทั้งภายในและ
ภายนอก 
          ๓.๔ ดานการบริการ 
                3.4.1 .ใหคำแนะนำแกผูติดตอ 
                3.4.2 จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเก่ียวกับงานในหนาที่รวมถึงรายงานผลงานตาม          
ตัวชี้วัด  
          ๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 
…………………………………… 



 

 
คุณสมบัติและขอบเขตงานท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สายสนับสนุน 
                                          คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 

....................................... 
๑. ตำแหนง : 
          นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา (อัตราที่ 1 รับผิดชอบงานพัฒนาอาจารยและวิเทศสัมพันธ) 
๒. คุณสมบัติพื้นฐาน : 
          ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทหรือเอกทางครุศาสตร/การศึกษา/การจัดการศึกษา/การ
บริหารการศึกษา/วิจัยการศึกษา/สังคมศาสตร/รัฐศาสตร/จิตวิทยา/รัฐประศาสนศาสตร/สังคมศาสตร/ 
วิทยาศาสตร หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ 
          2.2 สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี 
          ๒.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 
          ๒.4 มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค กระตือรือรน และรบัผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
          2.5 มีความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
๓. ขอบเขตงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ 
          รับผิดชอบงานดานการพัฒนาอาจารยเพ่ือใหมีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
(ตามแนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา)หรือมีคุณลักษณะ
ของความครูมืออาชีพและมีสมรรถนะดานการวิจัยและการสรางสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ทักษะอ่ืน ๆ ไดแก
ภาษาตางประเทศ การผลิตสื่อออนไลน การบริหารจัดการ การเปนผูประกอบการ ฯลฯ เปนตน การจัด
ประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมและเพ่ือสงเสริมวิชาการในสาขาวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในคณะ การวางแผนพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ (Career Path) ใหแกอาจารย
และรับผิดชอบงานดานวิเทศสัมพันธ การติดตอประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน/องคกรตางๆท้ัง
ภายในประเทศและระหวางระเทศหรือผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
          ๓.๑ ดานปฏิบัติการ 
                3.1.1 งานดานพัฒนาอาจารย 
                         1) จัดทำแผนพัฒนาอาจารย (In-house training) ทั้งในดานการจัดการเรยีนการสอน  
การวิจัยและทักษะอ่ืนที่เก่ียวของกับการทำหนาที่ “อาจารย” 
                         2) จัดทำแผนการสรางความกาวหนาในอาชีพของอาจารย (career path) เปนรายบุคคล 
                         3) จัดสงอาจารยไปเขารวมการประชุม การสัมมนา การฝกอบรมทางวิชาการและการ
วิจัยทั้งภายในและตางประเทศ 
                        4) จัดประชุมทางวิชาการในสาขาวิชา/ศาสตรที่คณะมีการจัดการเรยีนการสอน 
                3.1.2 งานดานวิเทศสัมพันธ 
                        1) ประสานงานกับสถาบันการศึกษา/องคกร/หนวยงานระหวางประเทศหรือ         
ผูเชี่ยวชาญชาวไทยและชาวตางประเทศเพ่ือจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)            
ระหวางกัน 
                        2) ประสานงานจัดทำและติดตาม“ราง”MOU 
                      3) จัดเก็บ MOU รวมถึงแจ งใหหนวยงานที่ เก่ียวของดำเนินการละติดตามผลการ                
ดำเนินงานใน MOUในแตละฉบับ/ครั้ง 
                       * กรณี มีการเดินทางไปดำเนินการจัดทำ ณ ตางประเทศก็ตองอำนวยการ/อำนวย                   
ความสะดวกในเรื่องตางๆที่เก่ียวของกับการเดินทางไปปฏิบัติงาน เชน จัดทำหนังสือเดินทาง/ขอวีซา การจอง
ตั๋วเครื่องบินและท่ีพัก เปนตน 
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          ๓.๒  ดานการวางแผน : วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบและรวมวางงแผนการทำงานของ
หนวยงานและ/หรือโครงการ/กิจกรรม 
          ๓.๓  ดานการประสานงาน : ติดตอและประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆทั้งภายในและ
ภายนอก 
          ๓.๔ ดานการบริการ 
                3.4.1 .ใหคำแนะนำแกผูติดตอ 
                3.4.2 จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเก่ียวกับงานในหนาที่รวมถึงรายงานผลงานตาม          
ตัวชี้วัด  
          ๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 
…………………………………… 



 

 
คุณสมบัติและขอบเขตงานท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สายสนับสนุน 
                                          คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 

....................................... 
๑. ตำแหนง : 
          นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา (อัตราที่ 2 รับผิดชอบงานบรกิารการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
๒. คุณสมบัติพื้นฐาน : 
          ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทหรือเอกทางครุศาสตร/การศึกษา/การจัดการศึกษา/การ
บริหารการศึกษา/วิจัยการศึกษา/สังคมศาสตร/รัฐศาสตร/จิตวิทยา/รัฐประศาสนศาสตร/สังคมศาสตร/ 
วิทยาศาสตร หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ 
          2.2 สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี 
          ๒.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 
          ๒.4 มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค กระตือรือรน และรบัผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
          2.5 มีความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
๓. ขอบเขตงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ 
          รับผิดชอบงานจัดทำคูมือการศึกษา จัดทำแผน/เปาหมายการรับนักศึกษาใหม และประสานงานการ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหมในระบบกลางของ ทปอ./TCAS ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม จัดทำทะเบียน
นักศกึษาและการลงทะเบียนเรียน บริการการจัดการเรียนการสอน ใหคำปรึกษา แนะนำใหความชวยเหลือ
นักศกึษาในดานการศึกษาเลาเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  จัดตารางสอน-ตารางสอบ เชิญอาจารย
พิเศษ จัดทำขอสอบและจัดสอบ ประเมนิผลการศึกษา (ตัดเกรด) ประเมินผลการสอนของอาจารย ตรวจสอบ
การสำเร็จการศึกษาและเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาและ ขึ้นทะเบียนบัณฑิต จัดทำ
ทะเบียนบัณฑิตและสถิติผูสำเร็จการศึกษา และประสานงานกับองคกรวิชาชีพในการสอบเพื่อขึ้นทะเบียน ผู
ประกอบโรคศลิปะ/วิชาชีพ รวมถึงการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
          ๓.๑ ดานปฏิบัติการ 
                   3.1.1 การรบันกัศึกษาใหม           
                        1) กำหนดเปาหมายการรับนักศึกษาใหม 
                        2) ขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนนักศึกษาใหม 
                        3) ลงทะเบียนเรียน               
                 3.1.2 การใหบริการการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
                         1) จัดทำคูมือการศึกษา/นักศึกษา 
                         2) ใหคำปรกึษา แนะนำ และชวยเหลือดานการเรียนและดานการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  
                         3) ประสานงานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเกา                                       
                         4) จัดทำตารางสอน-ตารางสอบและจัดหองเรียน 
                         5) เชิญอาจารยพิเศษ 
                         6) จัดทำขอสอบและจัดสอบ 
                         7) ประเมินผลการศึกษา(ตัดเกรด) 
                         8) ประเมินผลการสอนของอาจารย 
                         9) ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา 
                         10) ขออนุมัติปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑติ 
                         11) จัดทำทะเบียนบัณฑิตและสถิติผูสำเร็จการศึกษา 
                         12) ประสานงานกับองคกรวิชาชีพในการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศลิปะ/
วิชาชีพ          
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                           13) ติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต/ความพึงพอใจของนายจาง 
                           14) ประสานงานพิธีการรับปริญญาบัตร 
          ๓.๒  ดานการวางแผน : วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบและรวมวางงแผนการทำงานของ
หนวยงานและ/หรือโครงการ/กิจกรรม 
          ๓.๓  ดานการประสานงาน : ติดตอและประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆทั้งภายในและ
ภายนอก 
          ๓.๔ ดานการบริการ 
                3.4.1 .ใหคำแนะนำแกผูติดตอ 
                3.4.2 จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเก่ียวกับงานในหนาที่รวมถึงรายงานผลงานตาม          
ตัวชี้วัด  
          ๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 
…………………………………… 



 

 
คุณสมบัติและขอบเขตงานท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สายสนับสนุน 
                                          คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 

....................................... 
๑. ตำแหนง : 
          นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา (อัตราที่ 3 รับผิดชอบงานบรกิารการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา) 
๒. คุณสมบัติพื้นฐาน : 
          ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโททางครุศาสตร/การศึกษา/การจัดการศึกษา/การบริหาร
การศึกษา/วิจัยการศึกษา/สังคมศาสตร/รัฐศาสตร/จิตวิทยา/รัฐประศาสนศาสตร/สังคมศาสตร/ 
วิทยาศาสตร หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ 
          2.2 สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี 
          ๒.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 
          ๒.4 มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค กระตือรือรน และรบัผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
          2.5 มีความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
๓. ขอบเขตงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ 
          รับผิดชอบงานจัดทำคูมือการศึกษา จัดทำแผน/เปาหมายการรับนักศึกษาใหม และประสานงานการ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหมในระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม จัดทำทะเบียนนักศกึษาและ
การลงทะเบียนเรียน บรกิารการจัดการเรียนการสอน ใหคำปรึกษา แนะนำ ใหความชวยเหลือนักศึกษาในดาน
การศึกษาและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  จัดตารางสอน-ตารางสอบ เชิญอาจารยพิเศษ จัดทำขอสอบและจัด
สอบ ประเมนิผลการศึกษา (ตัดเกรด) ประเมินผลการสอนของอาจารย แตงตั้งกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ 
จัดสอบวิทยานิพนธ ตรวจสอบการสำเรจ็การศึกษาและเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญา
และขึ้นทะเบียนบัณฑิต จัดทำทะเบียนบัณฑติและสถิติผูสำเร็จการศึกษา  รวมถึงการติดตามบัณฑิต 
          ๓.๑ ดานปฏิบัติการ 
                 3.1.1 การรับนักศึกษาใหม           
                          1) กำหนดเปาหมายการรับนักศึกษาใหม 
                          2) ขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนนักศึกษาใหม 
                          3) ลงทะเบียนเรียน               
                 3.1.2 การใหบริการการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
                          1) จัดทำคูมือการศึกษา/นักศึกษา 
                          2) ใหคำปรกึษา แนะนำและชวยเหลือดานการเรียนและดานการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  
                          3) ประสานงานลงทะเบียนเรยีนของนักศึกษาเกา                                       
                          4) จัดทำตารางสอน-ตารางสอบและจัดหองเรียน 
                          5) เชิญอาจารยพิเศษ 
                          6) จัดทำขอสอบและจัดสอบ 
                          7) ประเมินผลการศึกษา(ตัดเกรด) 
                          8) ประเมินผลการสอนของอาจารย 
                          9) คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
                          10) จัดสอบวิทยานิพนธ                 
                          11) ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา 
                          12) ขออนุมัติปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
                          13) จัดทำทะเบียนบัณฑติและสถิติผูสำเร็จการศึกษา 
                          14) ติดตามภาวะการทำงานของบัณฑิต/ความพึงพอใจของนายจาง 
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                            15) ประสานงานพิธีการรับปริญญาบัตร 
          ๓.๒  ดานการวางแผน : วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบและรวมวางงแผนการทำงานของ
หนวยงานและ/หรือโครงการ/กิจกรรม 
          ๓.๓  ดานการประสานงาน : ติดตอและประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆทั้งภายในและ
ภายนอก 
          ๓.๔ ดานการบริการ 
                3.4.1 .ใหคำแนะนำแกผูติดตอ 
                3.4.2 จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเก่ียวกับงานในหนาที่รวมถึงรายงานผลงานตาม          
ตัวชี้วัด  
          ๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 
…………………………………… 



 

 
คุณสมบัติและขอบเขตงานท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สายสนับสนุน 
                                          คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 

....................................... 
๑. ตำแหนง : 
          นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา (อัตราที่ 4 รับผิดชอบงานบรกิารวิชาชีพ) 
๒. คุณสมบัติพื้นฐาน : 
          ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทหรือเอกทางครุศาสตร/การศึกษา/การจัดการศึกษา/การ
บริหารการศึกษา/วิจัยการศึกษา/สังคมศาสตร/รัฐศาสตร/จิตวิทยา/รัฐประศาสนศาสตร/สังคมศาสตร/ 
วิทยาศาสตร หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ 
          2.2 สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี 
          ๒.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 
          ๒.4 มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค กระตือรือรน และรบัผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
          2.5 มีความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
๓. ขอบเขตงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ 
              รับผิดชอบงานดานการศึกษาตอเนื่อง (Continuing Education) ของศูนยการศึกษาตอเนื่องทาง 
รังสีอยางยั่งยืน (Imaging Academic Outreach Center : iAOC) และทบวงการปรมาณูระหวางประเทศ 
(International  Atomic Energy Agency : IAEA) โดยดำเนินการตั้งแตการศึกษาวิเคราะหความตองการ
จำเปน (Training Needs) การจัดทำ/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม การบริหารจัดการหลักสูตร/จัดการ
ฝกอบรม และประเมินผลการฝกอบรม/โครงการ 
          ๓.๑ ดานปฏิบัติการ : 
                3.1.1 ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรฝกอบรมใหม (วิเคราะห
กลุมเปาหมาย จัดทำแบบสำรวจและสำรวจความตองการของกลุมปาหมาย วิเคราะหขอมูลจาการสำรวจ   
วิเคราะหศักยภาพและความพรอมดานอาจารย สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ จัดทำรายงานการศึกษา และ
เสนอโครงการตอคณะกรรมการประจำคณะ) 
                3.1.2 จัดการฝกอบรม/การบริหารโครงการฝกอบรม 
                         1) ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครผูเขารับการอบรม/เขารวมโครงการ 
                         2) ลงทะเบียนผูเขารับการอบรม/เขารวมโครงการ 
                         3) เชิญอาจารย/วิทยากรพิเศษ                                           
                         4) ประสานงานจัดเตรียมสถานที่/หองประชุมและอุปกรณ ITและโสตทัศนูปกรณ 
                         5) ประสานงานจัดเตรียมอุปกรณ/เครื่องมือที่ใชในการฝกอบรมภาคปฏิบัติ 
                         6) จัดเตรียมอาหารวางและอาหารกลางวันสำหรับผูเขารับการอบรม    
                         7) จัดทำประกาศนียบัตรและทะเบียนผูผานการอบรม 
                         8) ประเมินผลการอบรม             
                         9) ติดตามผูผานการอบรม 
          ๓.๒  ดานการวางแผน : วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบและรวมวางงแผนการทำงานของ
หนวยงานและ/หรือโครงการ/กิจกรรม 
          ๓.๓  ดานการประสานงาน : ติดตอและประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆทั้งภายในและ
ภายนอก 
          ๓.๔ ดานการบริการ 
                3.4.1 .ใหคำแนะนำแกผูติดตอ 
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                3.4.2 จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเก่ียวกับงานในหนาที่รวมถึงรายงานผลงานตาม          
ตัวชี้วัด  
          ๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 
…………………………………… 


