
 

ประกาศราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

เร ��อง     รบัสมัครบุคคลทั�วไปเพื�อสอบคัดเลือกเป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด

คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

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

ด้วยว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รบัสมัครบุคคล เพื�อคัดเลือก

เป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดคณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์าร

แพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี�

๑. ตําแหน่งที�รบัสมัคร

    ๑.๑ ตําแหน่งอาจารย์ สาขารงัสีแพทย์    สังกัดโรงเร �ยนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์      ๑ อัตรา

    ๑.๒ ตําแหน่งอาจารย์ สาขารงัสีแพทย์    สังกัดโรงเร �ยนรงัสีเทคนิค                                ๑ อัตรา

    ๑.๓ ตําแหน่งอาจารย์ สาขารงัสีเทคนิค   สังกัดโรงเร �ยนรงัสีเทคนิค                                ๓ อัตรา

    ๑.๔ ตําแหน่งนักปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์ สังกัดโรงเร �ยนว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์          ๕ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั�วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัครเข้ารบัการคัดเลือก

    ๒.๑ คุณสมบัติทั�วไป

          ๒.๑.๑ ผู้สมัครที�จะได้รบัการบรรจุเป�นพนักงานราชว �ทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั�วไปและไม่มีลักษณะ

                   ต้องห้ามดังต่อไปนี�

                  (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 �อออกจาก

                        งานตามกฎหมาย ข้อบังคับ หร �อระเบยีบอื�น หร �อตามข้อบังคับฉบับนี�

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

                        รฐัว �สาหกิจ องค์การมหาชน หร �อหน่วยงานของรฐั เพราะกระทาํผิดว �นัยหร �อจรรยาบรรณ

                    ๕. เป�นผู้เคยกระทาํการทจุร �ตในการสอบเข้ารบัราชการหร �อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรฐั

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

                        โดยประมาท หร �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

        ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศ

 ๓. วนั เวลา และสถานที�รบัสมัคร

        ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเข้ารบัการคัดเลือก สามารถยื�นใบสมัครได้ตั�งแต่บัดนี�เป�นต้นไป ในวนัและเวลาราชการ

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

              รายละเอียดลงในใบสมัครพรอ้มหลักฐาน Scan เป�นไฟล์ PDF รวมเป�นไฟล์เดียว ส่งมาทาง

              Email: pakpimol.khi@pccms.ac.th 

๔. เอกสารและหลักฐานที�ต้องนํามายื�นในการสมัคร    

        ๔.๑ ใบสมัครซึ�งผู้สมัครต้องกรอกข้อความ และลงนามด้วยลายมือตนเอง

        ๔.๒ สําเนาใบปร �ญญาบัตรทกุระดับการศึกษา ในกรณียังไม่ได้รบัปร �ญญาบัตรให้ใชห้นังสือรบัรองซึ�ง

              ได้รบัอนุมัติจากผู้มีอํานาจวา่เป�นผู้สพเรจ็การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว อย่างละ ๑ ฉบับ



              สําเนาใบแสดงผลการศึกษาทกุระดับการศึกษา (Transcript) กรณีหลักฐานดังกล่าว ไม่ใชภ่าษาไทย

              หร �อภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนําฉบับที�แปลเป�นภาษาไทย หร �อภาษาอังกฤษมาเป�นหลักฐาน

              พรอ้มรบัรองการแปลด้วย อย่างละ ๑ ฉบับ

        ๔.๓ สําเนาวฒิุบัตรหร �ออนุมัติบัตรในสาขาที�สมัคร จาํนวน ๑ ฉบับ

        ๔.๔ มีใบอนุญาตประกอบว �ชาชพีจากแพทยสภา จาํนวน ๑ ฉบับ

        ๔.๕ มีใบประกอบโรคศิลปสาขารงัสีเทคนิค จาํนวน ๑ ฉบับ

        ๔.๖ มีใบประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์  จาํนวน ๑ ฉบับ

        ๔.๓ สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

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

        ๔.๕ สําเนาหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ หร �อใบ สด. ๔๓ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) ๑ ฉบับ

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

              ทดสอบภาษาอังกฤษ พรอ้มใบสมัคร หร �ออย่างชา้ก่อนวนัเข้ารบัการสอบคัดเลือก และผลคะแนน

              ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ป� นับจากวนัที�ทดสอบ

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

        ๔.๘ ประวติัส่วนตัวและผลงานโดยสังเขป ๑ ชุด (Curriculum vitae)

        ๔.๙ หนังสือรบัรองประสบการณ์ทาํงานหร �อหนังสือรบัรองจากหน่วยงาน

๕. ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้ารบัการคัดเลือก

        ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้ารบัการสอบสัมภาษณ์และคัด

เลือกที� www.pccms.ac.th หัวข้อ รว่มงานกับเรา/รายชื�อผู้มีสิทธสิอบสัมภาษณ์ และแจง้ผ่าน Email ของผู้

สมัครที�ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารบัการสอบสัมภาษณ์           

๖. ว �ธกีารคัดเลือก 

        คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร จะคัดเลือกจากความรู ้ประสบการณ์ในการทาํงาน ประสบการณ์ด้านการ

สอน โดยการสอบสัมภาษณ์โดยคําตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป�นที�สิ�นสุด

๗. การประกาศผลการคัดเลือก

        ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเวบ็ไซต์

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

การคัดเลือก

        ทั�งนี� การบรรจุ/จา้งผู้ได้รบัการคัดเลือกเพื�อเป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ในอัตราที�วา่งอยู่จะ

เป�นไปตามลาํดับที�ของบัญชรีายชื�อ ผลการคัดเลือกของว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

 

ประกาศ ณ วนัที� ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐติิมา ชนิะโชติ)

รองเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
ปฏิบัติหน้าที�แทนเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 



 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


