
 

ประกาศราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

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

รณ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ์ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

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

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

ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร ์ ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ โดยมี

รายละเอียด ดังนี�

๑. ตําแหน่ง  เจา้หน้าที�บร �การการศึกษา      จาํนวน  ๒  อัตรา

๒. คุณสมบัติทั�วไป

    ๒.๑ มีมีสัญชาติไทย 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 �อออกจากงานตามกฎหมาย

          ข้อบังคับ หร �อระเบยีบอื�น หร �อตามข้อบังคับราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ วา่ด้วย การบร �หารงานบุคคล ผู้ปฏิบัติ

          งานในราชว �ทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

    ๓.๔ เป�นผู้เคยถูกสั�งลงโทษว �นัยอย่างรา้ยแรง หร �อถูกให้ออก ปลดออก หร �อไล่ออกจากราชการ หร �อจาก

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

    ๓.๕ เป�นผู้เคยกระทาํการทจุร �ตในการสอบเข้ารบัราชการ หร �อปฏิบัติในหน่วยงานของรฐั

    ๓.๖ เป�นผู้เคยถูกจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป�นโทษสําหรบัความผิดที�ได้กระทาํโดย

          ประมาทหร �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 วฒิุการศึกษาปร �ญญาตร � สาขาบร �หารธรุกิจ รฐัศาสตร ์สังคมศาสตร ์การจดัการ หร �อในสาขาว �ชาที�

           พิจารณาวา่เหมาะสมกับหน้าที�ความรบัผิดชอบ

    ๔.๒ มีสัญชาติไทย อายุ ๒๕ ป�แต่ไม่เกิน ๔๐ ป� (นับถึงวนัที�สมัคร)

    ๔.๓ สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้ดี

    ๔.๔ ทกัษะการใชภ้าษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารที�ดี

    ๔.๕ มีมนษุยสัมพันธดี์ บุคลิกภาพดี อารมณ์มั�นคง

    ๔.๖ มีความคิดสรา้งสรรค์ กระตือร �อรน้ และรบัผิดชอบในงานที�ได้รบัมอบหมาย

    ๔.๗ มีใจรกังานให้บร �การ จติอาสา ให้ข้อมูลและคําแนะนํากับผู้รบับร �การได้อย่างมีประสิทธภิาพ



    ๔.๘ หากมีประสบการณ์ทาํงานที�เกี�ยวข้องกับงาน จะได้รบัการพิจารณาเป�นพิเศษ

๕ .หน้าที�ความรบัผิดชอบหลัก

    ๕.๑ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และว �เคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ด้านว �ชาการ บร �การการศึกษา และข้อมูลสารสนเทศ

          ที�เกี�ยวข้อง เพื�อประกอบการพัฒนางานด้านการศึกษาหร �อการจดัทาํหลักสูตรการเทยีบความรูแ้ละอื�น ๆ

    ๕.๒ จดัทาํแผนงาน โครงการต่าง ๆ และประสานงานการวางแผนรว่มกับงานอื�น ๆ เพื�อสนับสนุนส่งเสร �มการ

          จดัการศึกษาให้มีคุณภาพ

    ๕.๓ รา่ง โต้ตอบหนังสือ จดัเก็บและรบัส่งเอกสารเกี�ยวกับการศึกษา

    ๕.๔ ดําเนินการเกี�ยวกับงานทะเบยีนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั�งปรบัปรุงให้ทนัสมัยเพื�อเป�นหลักฐาน

          อ้างอิงและใชใ้นการตรวจสอบ

    ๕.๕ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา

    ๕.๖ จดัการประชุม อบรม สัมมนาทางว �ชาการ เตร �ยมเอกสารการประชุม จดบันทกึ และเร �ยบเร �ยงรายงาน

           การประชุม

    ๕.๗. ให้บร �การข้อมูลเกี�ยวกับงานด้านว �ชาการและการบร �การการศึกษาเพื�อสรา้งความเข้าใจและสนับสนุน

           ภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์

    ๕.๘. ติดต่อ ประสานงานทั�งภายในและภายนอกคณะ เพื�อให้เกิดความรว่มมือและผลสัมฤทธิ�ตามที�กําหนด

           และให้ความสนับสนุนชว่ยเหลือผู้รว่มงานเพื�อให้ได้ผลงานตามเป�าหมายที�กําหนดไว้

    ๕.๙. ปฏิบัติงานอื�นๆ ที�ได้รบัมอบหมายจากหัวหน้าสํานักบร �หารฯ และผู้บังคับบัญชา

๖. หลักฐานที�ต้องยื�นพรอ้มใบสมัคร

    ๖.๑ สําเนาปร �ญญาบัตร และสําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) อย่างละ ๑ ฉบับ

    ๖.๒ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้น อย่างละ ๑ ฉบับ

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

    ๖.๔ ผู้สมัครเพศชายต้องมีใบผ่านการเกณฑท์หาร หร �อได้รบัการยกเวน้ทางททหาร โดยยื�นสําเนาหลักฐาน

          การพ้นภาระทางราชการทหาร (สด.๘ หร �อ สด.๔๓) จาํนวน ๑ ฉบับ

    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�นพรอ้มใบสมัครด้วยปากกา

                    ลูกลื�นสีน�าเง �น

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� จนถึงวนัที� ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ในวนัและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียด

          ได้ที�หมายเลขโทรศัพท ์๐๒ ๕๖๗ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๗๑๘

    ๙.๒ สมัครทางออนไลน์ โดย Download ใบสมัครที� www.pccms.ac.th [คลิกเลือกราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

          หัวข้อ : รบัสมัครบุคลากร – แบบฟอรม์สมัครงานและแบบฟอรม์ทดสอบทางอารมณ์ EQ TEST]

          ส่งใบสมัครที�กรอกข้อมูลครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน หลักฐาน Scan เป�นไฟล์

          PDF รวมเป�นไฟล์เดียว ส่งมาทาง ส่งกลับมายังอีเมล pakpimol.khi@pccms.ac.th

    ๙.๓ สมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองวา่ “เอกสารสมัครงานตําแหน่งเจา้หน้าที�บร �การการศึกษา” ส่งมา

          ที�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 ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้ารบัการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกที�

www.pccms.ac.th หัวข้อ รว่มงานกับเรา/รายชื�อผู้มีสิทธสิอบสัมภาษณ์ และแจง้ผ่าน Email ของผู้สมัครที�ผ่าน

การคัดเลือกให้เข้ารบัการสอบสัมภาษณ์

๑๑. การประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือก

                ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเวบ็ไซต์ www.pccms.ac.th หัวข้อ

รว่มงานกับเรา/ประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือก และแจง้ผ่าน Email ของผู้ที�ผ่านการคัดเลือก

 

ประกาศ ณ วนัที� ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐติิมา ชนิะโชติ)

รองเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
ปฏิบัติหน้าที�แทนเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 


