
 

ประกาศราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

เร ��อง     รบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั�วไปเพื�อบรรจุเข้าเป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภ

รณ์ สังกัด ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

....................................

ด้วย ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์ จะรบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั�วไปเพื�อบรรจุเข้าเป�นผู้

ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี�

 

๑. ตําแหน่ง  เจา้หน้าที�โปรแกรมเมอร ์                                                                        จาํนวน   ๑  อัตรา

 

๒. คุณสมบัติทั�วไป

    ๒.๑  มีสัญชาติไทย หร �อสัญชาติอื�น

    ๒.๒  มีอายุไม่ต�ากวา่สิบแปดป�บร �บูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบป�บร �บูรณ์

    ๒.๓  เป�นผู้เลื�อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตร �ย์ทรงเป�นประมุข

    ๒.๔  เป�นผู้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในการเป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

๓. ลักษณะต้องห้าม

    ๓.๑  เป�นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง

    ๓.๒  เป�นกรรมการบร �หารพรรคการเมือง หร �อเจา้หน้าที�ในพรรคการเมือง

    ๓.๓  เป�นผู้อยู่ระหวา่งถูกพักราชการ หร �อพักงาน หร �อถูกสั�งให้ออกจากราชการ หร �อออกจากงาน

           ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หร �อระเบยีบอื�น หร �อตามข้อบังคับราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ วา่ด้วย

           การบร �หารงานบุคคล ผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

    ๓.๔  เป�นผู้เคยถูกสั�งลงโทษว �นัยอย่างรา้ยแรง หร �อถูกให้ออก ปลดออก หร �อไล่ออกจากราชการหร �อ

           จากรฐัว �สาหกิจ องค์การมหาชน หร �อหน่วยงานของรฐั เพราะกระทาํผิดว �นัย หร �อจรรยาบรรณ

    ๓.๕  เป�นผู้เคยกระทาํการทจุร �ตในการสอบเข้ารบัราชการ หร �อปฏิบัติในหน่วยงานของรฐั

    ๓.๖  เป�นผู้เคยถูกจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป�นโทษสําหรบัความผิดที�ได้กระทาํ

           โดยประมาทหร �อความผิดลหุโทษ

    ๓.๗  เป�นบุคคลที�ศาลมีคําสั�งให้เป�นบุคคลล้มละลาย

    ๓.๘  เป�นคนไรค้วามสามารถ หร �อเสมือนไรค้วามสามารถ

    ๓.๙  เป�นคนว �กลจร �ต หร �อจติฟ�� นเฟ�อนไม่สมประกอบ

    ๓.๑๐ เป�นผู้มีประพฤติกรรมเสื�อมเสีย หร �อบกพรอ่งในทางศีลธรรม

 

๔. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

    ๔.๑  เพศชาย/หญิง

    ๔.๒  สําเรจ็การศึกษาระดับปร �ญญาตร � สาขาว �ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรห์ร �อสาขาที�เกี�ยวข้อง

    ๔.๓  มีประสบการณ์ทาํงาน ๐ - ๕ ป�   

    ๔.๔  มีความรูเ้กี�ยวกับ Data Bate, Crystal Report, Programming ในระดับดี

    ๔.๕  สามารถใชง้าน MYSQL, MSSQL, Postgresql ในระดับดี

    ๔.๖  สามารถพัฒนา Software ภาษา PHP, XML, Java Script, CSS, HTML, VB.net, ASP.net ในระดับดี

    ๔.๗  บุคลิกภาพ อัธยาศัยดี ตรงต่อเวลา สามารถทาํงานเป�นทมีได้ 

    ๔.๘  หากเป�นชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว 

 

๕. หน้าที�ความรบัผิดชอบหลัก 

    ๕.๑  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

        -  รวบรวม ศึกษา ว �เคราะห์ความต้องการด้านระบบสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ 



        -  ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบกระบวนการทาํงาน ออกแบบหน้าจอ และออกแบบรายงาน 

        -  เขียนชุดคําสั�งตามข้อกําหนด 

        -  ทดสอบความถูกต้อง 

    ๕.๒  ดูแลระบบและปรบัปรุงโปรแกรมของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

        -  เมื�อระบบเกิดขัดข้อง สามารถแก้ไขระบบเบื�องต้นได้

    ๕.๓  ให้คําปร �กษาและแนะนําเกี�ยวกับการใชง้านระบบต่างๆให้กับบุคลากรรบัทราบป�ญหาและความต้องการ

           ของผู้ใช้

        -  จดัทาํคู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศ

    

๖. หลักฐานที�ต้องยื�นพรอ้มใบสมัคร

    ๖.๑  สําเนาปร �ญญาบัตร และสําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) จาํนวน ๑ ชุด

    ๖.๒  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้น จาํนวน ๑ ชุด

    ๖.๓  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดํา ขนาด ๑-๒ นิ�ว ซึ�งถ่ายไวไ้ม่เกิน ๓ เดือน จาํนวน ๑ ชุด

    ๖.๔  ผู้สมัครเพศชายต้องยื�นสําเนาหลักฐานการพ้นภาระทางราชการทหาร (สด.๘ หร �อ สด.๔๓) จาํนวน ๑ ชุด

    ๖.๕  ประวติัส่วนตัวโดยสังเขป (ถ้ามี) จาํนวน ๑ ชุด

    ๖.๖  หนังสือรบัรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี) จาํนวน ๑ ชุด

    ๖.๗  หนังสือรบัรองเง �นเดือน และค่าตอบแทน จากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี) จาํนวน ๑ ชุด

    หมายเหตุ  ให้ลงลายมือชื�อรบัรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทกุฉบับที�ยื�นพรอ้มใบสมัครด้วย

    ปากกาลูกลื�นสีน�าเง �น โดยให้นําเอกสารต้นฉบับมาแสดงในวนัสมัครด้วย

 

๗. อัตราเง �นเดือน

ผู้สมัครที�ผ่านการคัดเลือก และบรรจุเข้าเป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะได้รบัอัตราเง �น

เดือนตามโครงสรา้งอัตราเง �นเดือนและค่าจา้งผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับปฏิบัติการ

คุณวฒิุปร �ญญาตร �

 

๘. หลักเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือก    

    ๘.๑  พิจารณาผู้สมัครที�มีคุณสมบัติตามที�ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์กําหนด

    ๘.๒  พิจารณาเอกสารหลักฐานที�ผู้สมัครยื�นพรอ้มใบสมัคร

    ๘.๓  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และ/หร �อ การสอบข้อเขียน และ/หร �อ การสอบปฏิบัติ

    ๘.๔  ประสบการณ์การปฏิบัติงานที�เกี�ยวข้อง   

 

๙. กําหนดรบัสมัคร และว �ธกีารสมัคร

    ๙.๑  รบัสมัครตั�งแต่บัดนี�เป�นต้นไป ถึงวนัที� ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

    ๙.๒  สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรบัใบสมัคร และยื�นใบสมัครได้ที� ฝ�ายบร �หารทรพัยากรบุคคล

           ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบร �หาร CAT ๒ ชั�น ๓ ในวนัและเวลาราชการ สอบถามเพิ�มเติม

           โทรศัพท ์๐๒ ๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๗๑๘

    ๙.๓  สมัครทางออนไลน์ โดย Download ใบสมัครที� www.pccms.ac.th [หัวข้อ : ประกาศล่าสุด

           คลิกเลือกข่าวสาร HR – แบบฟอรม์เอกสารการสมัครงานและทนุการศึกษา (HR Document)

           และส่งใบสมัครที�กรอกข้อมูลครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งกลับมายัง

           อีเมล์ prapussawan.jit@cra.ac.th

    ๙.๔  สมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองวา่ “เอกสารสมัครงาน” ส่งมาที� ฝ�ายบร �หารทรพัยากรบุคคล

           ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั�น ๑๑ เลขที� ๙๐๖ ถนนกําแพงเพชร ๖

           แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี� กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

 

๑๐. การประกาศรายชื�อผู้มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือก วนั เวลา และสถานที�ทาํการคัดเลือก

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประกาศรายชื�อผู้มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือก วนั เวลา และสถานที�ทาํการคัด

เลือก ภายหลังจากครบกําหนดรบัสมัครทาง www.pccms.ac.th และ/หร �อ แจง้ให้ผู้มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือก

ทราบทางโทรศัพท์

 

๑๑. การประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือก

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง www.pccms.ac.th และ/หร �อ

แจง้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท์



 

 

ประกาศ ณ วนัที� ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐติิมา ชนิะโชติ)

รองเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
ปฏิบัติหน้าที�แทนเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 


