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ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ประจํา

คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตววิทยาประยุกต วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
....................................

ดวยคณะสัตวแพทยศาสตรและสัตววิทยาประยุกต วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ มีความ
ประสงครับสมัครบุคคล เพื่อสอบสัมภาษณและคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง อาจารย
ประจําคณะสัตวแพทยศาสตรและสัตววิทยาประยุกต โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
        ตําแหนงอาจารย  จํานวน 4 อัตรา
2. สถานที่ปฏิบัติงาน  1. คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตววิทยาประยุกต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
                            2. คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตววิทยาประยุกต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
                            3. คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัครเขารับการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
        3.1.1 ผูสมัครท่ีจะไดรับการบรรจุเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดัง
ตอไปน้ี
(ก) คุณสมบัติท่ัวไป
        1. มีสัญชาติไทย
        2. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ
        3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
        1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
        2. เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
        3. เปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ หรือพักงานหรือถูกสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมาย ขอ
บังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามขอบังคับฉบับนี้
        4. เปนผูเคยถูกสั่งลงโทษวินัยรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือจากรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
        5. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
        6. เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษเปนบุคคลที่ศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
        7. เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
        8. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
        9. เปนผูมีพฤติกรรมเส่ือมเสียหรือบกพรองในทางศีลธรรม
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
        3.2.1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ/หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปริญญาเอกทางดานสัตวแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวของ
        3.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภา
        3.2.3. ความสามารถการใชภาษาอังกฤษไดดี และมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง โดยเปนผล
คะแนนท่ีมีระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีสมัครดังตอไปนี้
                TOEFL (Paper Based)            ไมตํ่ากวา 550 คะแนน หรือ
                TOEFL (Computer Based)      ไมตํ่ากวา 213 คะแนน หรือ
                TOEFL (Internet Based)         ไมตํ่ากวา   79 คะแนน หรือ
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                IELTS (Advanced Module)      ไมตํ่ากวา  6.5 คะแนน หรือ
                CU – TEP                            ไมตํ่ากวา   90 คะแนน หรือ
                TU – GET                            ไมตํ่ากวา 550 คะแนน
                (กรณีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนไมตองย่ืนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลา 2 ปหลังจบการศึกษา)
        3.2.4 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft office และ Internet ไดในระดับดี
        3.2.5 มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีมีความอดทนในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นได
        3.2.6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตือรือรนในการใฝหาความรูและพัฒนาตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได
รับมอบหมาย

3.3 ขอบเขตงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
      3.3.1 ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนในคณะสัตวแพทยศาสตรและสัตววิทยาประยุกต ทั้งการบรรยาย และการ
สอนปฏิบัติการในรายวิชาตางๆ

        3.3.2 ปฏิบัติภารกิจตางๆ รวมกับอาจารยสาขาอื่นๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรตางๆ ของคณะฯ เชน หลักสูตรสัตวแพทย
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปนตน
        3.3.3 ปฏิบัติงานดานการประเมินผลและกิจการนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตรและสัตววิทยาประยุกต
        3.3.4 ปฏิบัติงานวิจัยดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรประยุกต หรือทางคลินิก เพื่อใหเกิดองคความรูตอย
อดทางวิทยาศาสตรการแพทยและสัตวแพทย และการบริการวิชาการ
        3.3.5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
4. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
        4.1  ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครดวยตนเองไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563
ในวัน และเวลาราชการ
        4.2 ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 02-576-6000 ตอ 8718 หรือ 064-585-5280 หรือ
Download ใบสมัครท่ี www.pccms.ac.th หัวขอ ขาวสาร HR-แบบฟอรมเอกสารการสมัครงาน และทุนการศึกษา (HR-
Document)/ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร
        4.3  สมัครดวยตนเองท่ี ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ อาคารสํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
ช้ัน 3 โซน D แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
        4.4 สงใบสมัครออนไลน ผาน E-mail : Pakpimol.khi@pccms.ac.th
        4.5 สงใบสมัครทางไปรษณีย ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เลขที่ 906 ถนนกําแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 (วงเล็บมุมซอง สมัครงานตําแหนงอาจารย คณะสัตวแพทยศาสตร
และสัตววิทยาประยุกต) ผูที่สงใบสมัครทางไปรษณีย ใหสงภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยยึดวันที่ไปรษณียประทับรับ
เอกสาร
5. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร
        5.1 ใบสมัครซึ่งผูสมัครตองกรอกขอความ และลงนามดวยลายมือตนเอง
        5.2 สําเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) กรณีหลักฐานดังกลาว ไมใชภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ ผูสมัครจะตองนําฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมาเปนหลักฐานพรอมรับรองการแปลดวย
        5.3 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
        5.4 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 1 เดือน 1 รูป
        5.5 สําเนาหลักฐานทางทหาร ไดแก ใบ สด.8 ใบ สด.9 หรือใบ สด. 43 (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)
        5.6 สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL, IELTS, TU-GET หรือ CU-TEP กรณีที่มิไดจบ การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ภายในระยะเวลา 2 ปหลังจบการศึกษา
        5.7 สําเนาเอกสารการเปล่ียนคํานําหนาชื่อ หรือเปล่ียนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) 
        5.8 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด ซ่ึงออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรง
พยาบาลเอกชนเทาน้ัน ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน
        5.9 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภา
        5.10 ประวัติสวนตัวและผลงานโดยสังเขป 1 ชุด (Curriculum vitae)
        5.11 หนังสือรับรองประสบการณทํางานหรือหนังสือรับรองจากหนวยงาน
6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก

วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบสัมภาษณและคัดเลือก
ที่ www.pccms.ac.th หัวขอ ขาวสารHR-แบบฟอรมเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR-Document)/ประกาศ
รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก และแจงทาง E-mail ของผูมีสิทธิ์เขารับคัดเลือก
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7. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร จะคัดเลือกจากความรู ประสบการณในดานการสอน และผลงานที่เคยปฏิบัติ

โดยการสอบสัมภาษณ หากมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพระดับสากล จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ โดยคําตัดสินของคณะ
กรรมการคัดเลือกถือเปนท่ีสิ้นสุด
8. การประกาศผลการคัดเลือก
                 วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทางเว็บไซต
www.pccms.ac.th หัวขอ ขาวสาร HR-แบบฟอรมเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR-Document)/ประกาศราย
ช่ือผูผานการสัมภาษณ

ทั้งน้ี การบรรจุ/จางผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย  ใน
อัตราท่ีวางอยูจะเปนไปตามลําดับท่ีของบัญชีรายช่ือ ผลการคัดเลือกของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสาธิต ยินดีพิธ)
ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

 


