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ประกาศราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

เร ��อง     รบัสมัครบุคคลทั�วไปเพื�อคัดเลือกเป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัย สังกัดโรงเร �ยน

นวตักรรมการบร �หารจดัการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัย

ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

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

         ด้วยโรงเร �ยนนวตักรรมการบร �หารจดัการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รบัสมัครบุคคลทั�วไปเพื�อคัดเลือกเป�นผู้ปฏิบัติงานในราช

ว �ทยาลัย โดยมีรายละเอียดต่อไปนี�

๑. ตําแหน่งที�รบัสมัคร

    ตําแหน่งอาจารย์                                     ปฏิบัติงาน จ.น่าน            จาํนวน ๒ อัตรา

    ตําแหน่งเจา้หน้าที�บร �การการศึกษา            ปฏิบัติงาน จ.น่าน            จาํนวน ๑ อัตรา

    ตําแหน่งเจา้หน้าที�บร �หารงานทั�วไป             ปฏิบัติงาน จ.น่าน            จาํนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั�วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัครเข้ารบัการคัดเลือก

    ๒.๑. ผู้สมัครที�จะได้รบัการบรรจุเป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั�วไปและไม่มีลักษณะ

           ต้องห้าม ดังต่อไปนี�

    (ก) คุณสมบัติทั�วไป

         ๑. มีสัญชาติไทย

         ๒. มีอายุไม่ต�ากวา่สิบแปดป�บร �บูรณ์

         ๓. เป�นผู้เลื�อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตร �ย์ทรงเป�นประมุข

    (ข) ลักษณะต้องห้าม

         ๑. เป�นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง

         ๒. เป�นกรรมการพรรคการเมืองหร �อเจา้หน้าที�ในพรรคการเมือง

         ๓. เป�นผู้อยู่ในระหวา่งถูกพักราชการ หร �อพักงานหร �อถูกสั�งให้ออกจากราชการหร �อออกจากงาน

             ตามกฎหมายข้อบังคับ หร �อระเบยีบอื�น หร �อตามข้อบังคับฉบับนี�

         ๔. เป�นผู้เคยถูกสั�งลงโทษว �นัยรา้ยแรง หร �อถูกให้ออก ปลดออก หร �อไล่ออกจากราชการ หร �อจาก

             รฐัว �สาหกิจองค์การมหาชน หร �อหน่วยงานของรฐั เพราะกระทาํผิดว �นัยหร �อจรรยาบรรณ

         ๕. เป�นผู้เคยกระทาํการทจุร �ตในการสอบเข้ารบัราชการหร �อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรฐั

         ๖. เป�นผู้เคยถูกจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป�นโทษสําหรบัความผิดที�ได้กระทาํโดย

             ประมาทหร �อความผิดลหุโทษเป�นบุคคลที�ศาลมีคําสั�งให้เป�นบุคคลล้มละลาย

         ๗. เป�นคนไรค้วามสามารถหร �อเสมือนไรค้วามสามารถ

         ๘. เป�นคนว �กลจร �ตหร �อจติฟ�� นเฟ�อนไม่สมประกอบ

         ๙. เป�นผู้มีพฤติกรรมเสื�อมเสียหร �อบกพรอ่งในทางศีลธรรม

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย

๓. วนั เวลา และสถานที�รบัสมัคร

    ๓.๑ รบัสมัครตั�งแต่บัดนี�เป�นต้นไป

    ๓.๒ สมัครทาง Email  โดย Download ใบสมัครที� www.pccms.ac.th หัวข้อ รว่มงานกับเรา

          กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครพรอ้มหลักฐาน Scan เป�นไฟล์ PDF รวมเป�นไฟล์เดียว ส่งมาทาง

          Email: pakpimol.khi@pccms.ac.th

๔. เอกสารและหลักฐานที�ต้องนํามายื�นในการสมัคร

    ๔.๑ ใบสมัคร ซึ�งผู้สมัครต้องกรอกข้อความ และลงนามด้วยลายมือตนเอง

    ๔.๒ สําเนาใบปร �ญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) กรณีหลักฐานดังกล่าว

          ไม่ใชภ่าษาไทย หร �อภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนําฉบับที�แปลเป�นภาษาไทย หร �อภาษาอังกฤษ

          มาเป�นหลักฐานพรอ้มรบัรองการแปลด้วย
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    ๔.๓ สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบัตรประชาชน จาํนวน ๑ ชุด

    ๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แวน่ตาดํา ขนาด ๑ นิ�ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน ๑ รูป

    ๔.๕ สําเนาหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ หร �อใบ สด. ๔๓ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)

    ๔.๖ สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL, IELTS, TU-GET หร �อ CU-TEP ผลการทดสอบ

          ภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ป�นับจากวนัที�ทดสอบ(กรณีสําเรจ็การศึกษาจากมหาว �ทยาลัย

          ในต่างประเทศ ที�ใชภ้าษาอังกฤษในการเร �ยนการสอน ไม่ต้องยื�นผลทดสอบภาษาอังกฤษ)

          เฉพาะตําแหน่งอาจารย์

    ๔.๗ สําเนาเอกสารการเปลี�ยนคํานําหน้าชื�อ หร �อเปลี�ยนชื�อ หร �อเปลี�ยนนามสกุล (ในกรณีที�มีการเปลี�ยน) 

    ๔.๘ ใบรบัรองแพทย์แสดงวา่ไม่เป�นโรคต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเร �อนในสถาบันอุดมศึกษา

          และตามที�คณะกรรมการข้าราชการพลเร �อนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด ซึ�งออกโดย

          โรงพยาบาลของรฐั หร �อโรงพยาบาลเอกชนเทา่นั�น ซึ�งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

    ๔.๙ ประวติัส่วนตัวและผลงานโดยสังเขป ๑ ชุด (Curriculum vitae)

    ๔.๑๐ หนังสือรบัรองประสบการณ์ทาํงานหร �อหนังสือรบัรองจากหน่วยงาน

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

            หมายเหตุ ลงลายมือชื�อเเละรบัรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทกุฉบับที�ยื�น พรอ้มใบสมัคร ด้วยปากกา

            ลูกลื�นสีน�าเง �นเทา่นั�น

๕. ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้ารบัการคัดเลือก

            ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้ารบัการสอบสัมภาษณ์และ

คัดเลือกที� www.pccms.ac.th หัวข้อ ข่าวสารHR-แบบฟอรม์เอกสารการสมัครงานและทนุการศึกษา (HR-

Document)/ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้ารบัการคัดเลือก และแจง้ทาง E-mail ของผู้มีสิทธิ�เข้ารบัคัดเลือก

๖. ว �ธกีารคัดเลือก

    ๖.๑ ประกาศรายชื�อผู้สมัครที�มีคุณสมบัติตามที�ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์กําหนด

          ตามเอกสารหลักฐานที�ผู้สมัครยื�นพรอ้มใบสมัคร

    ๖.๒ คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร จะคัดเลือกจากความรู ้ประสบการณ์ และผลงานที�เคยปฏิบัติ โดยการ

          สอบสัมภาษณ์ และ/หร �อการสอบข้อเขียน และ/หร �อการสอบปฏิบัติ โดยคําตัดสินของคณะกรรมการ

          คัดเลือกถือเป�นที�สิ�นสุด

๗. การประกาศผลการคัดเลือก

            ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเวบ็ไซต์

www.pccms.ac.th หัวข้อ รว่มงานกับเรา/ประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือก และแจง้ผ่าน Emailของผู้ที�ผ่าน

การคัดเลือก

 

ประกาศ ณ วนัที� ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสาธติ ยินดีพิธ)

ผู้ชว่ยเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 
ปฏิบัติหน้าที�แทนเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 


