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ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน ผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัด

โรงเรียนวิทยาศาสตรการแพทย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ
....................................

ดวยวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ มีความประสงคจะรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงาน
ในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตรการแพทย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ
โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
1.รับสมัครตําแหนง อาจารย สังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตรการแพทย  จํานวน 5 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัครคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
      2.1.1 ผูสมัครท่ีจะไดรับการบรรจุเปนพนักงานราชวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี
(ก) คุณสมบัติท่ัวไป
      1. มีสัญชาติไทย
      2. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ
      3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
      1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
      2. เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
      3. เปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ หรือพักงานหรือถูกสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมาย ขอบังคับ
หรือระเบียบอื่น หรือตามขอบังคับฉบับนี้
      4. เปนผูเคยถูกสั่งลงโทษวินัยรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือจากรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
      5. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
      6. เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษเปนบุคคลที่ศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
      7. เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
      8. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
      9. เปนผูมีพฤติกรรมเส่ือมเสียหรือบกพรองในทางศีลธรรม
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
      2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
      2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร และไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน (แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน)
      2.2.3 สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี และมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี
              2.2.3.1 TOEFL (Paper Based)             ไมตํ่ากวา 550 คะแนน หรือ
              2.2.3.2 TOEFL (Computer Based)       ไมตํ่ากวา 213 คะแนน หรือ
              2.2.3.3 TOEFL (Internet Based)          ไมตํ่ากวา   79 คะแนน หรือ
              2.2.3.4 IELTS (Advanced Module)       ไมตํ่ากวา  6.5 คะแนน หรือ
              2.2.3.5 CU – TEP                             ไมตํ่ากวา   90 คะแนน หรือ
              2.2.3.6 TU – GET                             ไมตํ่ากวา  550 คะแนน
(กรณีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไมตองยื่นผลการทดสอบภาษา
อังกฤษ)
        2.2.4 สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี
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        2.2.5 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได
        2.2.6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตือรือรน และรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
        2.2.7 มีความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2.3 ขอบเขตงานท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบ
        2.3.1ปฏิบัติหนาที่สอนและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการสอน
        2.3.1.1 สอนในรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทยทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและ
รายวิชาภาคปฏิบัติ
        2.3.1.2 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูของนักศึกษา
        2.3.1.3 ใหคําปรึกษา คําแนะนําและชี้แนะแกนักศึกษาใหสําเร็จการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร
        2.3.1.4 รวมดําเนินงานการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
        2.3.1.5 รวมในการดําเนินงานดานการพัฒนาหลักสูตรใหม การปรับปรุงหลักสูตรเดิมและการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ระดับหลักสูตร
        2.3.2 ปฏิบัติหนาท่ีวิจัยและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการวิจัย
        2.3.2.1 ขอทุนวิจัยทั้งภายใน/ภายนอก
        2.3.2.2 รวมมือในการวิจัย ท้ังในและตางหลักสูตร หรือตางมหาวิทยาลัย
        2.3.2.3 สนับสนุนชวยเหลือเพื่อใหเกิดการวิจัยในระดับนักศึกษา
        2.3.2.4 นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ
        2.3.2.5 ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารอยางตอเนื่องในทุกๆ 2 ป
2.4 เง่ือนไขตําแหนง

ผูผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณและคัดเลือก ใหเปนอาจารย จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเมื่อ
ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
        3.1 ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดย Download ใบสมัครที่
www.pccms.ac.th หัวขอ ขาวสาร HR-แบบฟอรมเอกสารสมัครงาน และทุนการศึกษา (HR-Document) สงใบสมัครมา
ทาง E-mail: pakpimol.khi@pccms.ac.th หรือ สงใบสมัครทางไปรษณียมาที่ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ (วงเล็บมุมซองเอกสาร สมัครงาน) อาคารสํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ช้ัน3 โซน D เลขที่ 906 ถนน
กําแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคา 10210
        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 หรือ
ภาษาอังกฤษ 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 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จํานวน 1 ชุด
        4.7 สําเนาวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติบัตรเฉพาะทางในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
        4.8 สําเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ ตามเกณฑผานการทดสอบภาษาอังกฤษที่ราชวิทยาลัยฯ
กําหนดอายุไมเกิน 2 ป (กรณีที่มิไดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน)
        4.9  สําเนาเอกสารการเปล่ียนคํานําหนาชื่อ หรือเปล่ียนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) 
        4.10 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด โดยเปนโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาล
เอกชน ซึ่งไมใช สถานพยาบาลประเภทคลินิก และออกใหไมเกิน 1 เดือน
        4.11 หนังสือรับรองประสบการณทํางาน หรือหนังสือรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน หรือผูบังคับบัญชา
ดานความเหมาะสม ดานวิชาการในการเปนอาจารย อยางนอย 2 ฉบับ
        4.12  ประวัติสวนตัวและผลงานวิจัยโดยสังเขป (Curriculum vitae) จํานวน 1 ชุด
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบสัมภาษณและคัดเลือก

วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบสัมภาษณและคัดเลือก
ที่ www.pccms.ac.th หัวขอ ขาวสาร HR - แบบฟอรมเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR-Document)/ประกาศ
รายช่ือผูผานการสัมภาษณ และแจงทาง E-mail ของผูมีสิทธิ์เขารับคัดเลือก
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6. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการสอบสัมภาษณและคัดเลือก จะคัดเลือกจากความรู ประสบการณดานการสอนและผลงานที่เคย

ปฏิบัติ โดยการสอบสัมภาษณ โดยคําตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด
7. การประกาศผลการคัดเลือก
                  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทางเว็บไซต
www.pccms.ac.th หัวขอ ขาวสาร HR-แบบฟอรมเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR-Document)/ประกาศราย
ช่ือผูผานการสัมภาษณ
                    ท้ังน้ี การบรรจุ/จางผูไดรับการคัดเลือกเพื่อเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตรการแพทย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ  ในอัตราที่วางอยูจะเปนไปตามลําดับที่ของบัญชี
รายช่ือ ผลการคัดเลือกของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสาธิต ยินดีพิธ)
ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

 


