
 

ประกาศราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

เร ��อง     รบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั�วไปเพื�อเข้าเป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

ตําแหน่งอาจารย์ ภาคว �ชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร ์ว �ทยาลัย

ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

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

ด้วยราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั�วไปเพื�อเข้าเป�นผู้ปฏิบัติ

งานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ์ ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ โดยมีราย

ละเอียด ดังนี�

๑. ตําแหน่งที�รบัสมัคร

    อาจารย์  ภาคว �ชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ๔ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั�วไป

    ๒.๑ มีสัญชาติไทย

    ๒.๒ มีอายุไม่ต�ากวา่ยี�สิบป� นับถึงวนัที�สมัคร

    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 �อออกจากงานตาม

          กฎหมายข้อบังคับ หร �อระเบยีบอื�น หร �อตามข้อบังคับราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ วา่ด้วยการบร �หารงาน

          บุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชว �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

    ๓.๑๐ เป�นผู้มีประพฤติกรรมเสื�อมเสีย หร �อบกพรอ่งในทางศีลธรรม

๔. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

    ๔.๑ สําเรจ็การศึกษาระดับปร �ญญาโท หร �อปร �ญญาเอก สาขาว �ชาการพยาบาลผู้ใหญ่  การพยาบาลผู้สูงอายุ

          หร �อเทยีบเทา่ จากสถาบันการศึกษาที�สํานักงาน ก.พ. และสภาการพยาบาลรบัรอง หร �อสาขาอื�นที�

          สัมพันธกั์น ได้แก่ ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ การบร �หารการศึกษา และต้องมีคุณสมบัติเพิ�มเติมดังต่อไปนี�

                ๔.๑.๑ มีตําแหน่งทางว �ชาการไม่ต�ากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

                ๔.๑.๒ มีตําแหน่งไม่ต�ากวา่ผู้ชาํนาญการทางการพยาบาล

                ๔.๑.๓ ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาการพยาบาลที�เป�ดรบัสมัคร

    ๔.๒ มีใบอนุญาตเป�นผู้ประกอบว �ชาชพีการพยาบาลชั�นหนึ�ง หร �อการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั�นหนึ�ง



          ที�ยังไม่หมดอายุ

    ๔.๓ มีความรูค้วามสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย

          มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ที�มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ป� นับถึงวนัยื�นใบสมัคร ดังต่อไปนี�

                ๔.๓.๑ TOEFL (ITP) ไม่ต�ากวา่ ๕๕๐ คะแนน หร �อ

                ๔.๓.๒ TOEFL (Computer Based) ไม่ต�ากวา่ ๒๑๓ คะแนน หร �อ

                ๔.๓.๓ TOEFL (Internet Based) ไม่ต�ากวา่ ๗๙ คะแนน หร �อ

                ๔.๓.๔ IELTS  (Advanced Module) ไม่ต�ากวา่ ๖.๕ คะแนน หร �อ

                ๔.๓.๕ CU – TEP ไม่ต�ากวา่ ๙๐ คะแนน หร �อ

                ๔.๓.๖ TU – GET ไม่ต�ากวา่ ๕๕๐ คะแนน

        กรณีที�ผู้สมัครจบการศึกษาจากมหาว �ทยาลัยต่างประเทศที�ใชภ้าษาอังกฤษเป�นหลัก ให้ยกเวน้ผลการสอบ

ภาษาอังกฤษข้างต้น 

๕. หน้าที�ความรบัผิดชอบหลัก

    ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที�การเร �ยนการสอนรายว �ชาต่างๆ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ การพัฒนาความรู ้

          ทางว �ชาการ สื�อการสอน ว �ธกีารเร �ยนการสอนให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ว �ชาและหลักสูตร เป�นที�

          ปร �กษาให้คําแนะนําด้านการศึกษาการดํารงชวี �ต และการพัฒนานักศึกษา

    ๕.๒ งานว �จยั ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตงานว �จยั/ นวตักรรม/สิ�งประดิษฐ ์เพื�อให้เกิดองค์ความรู ้หร �อ

          สิ�งประดิษฐใ์หม่ รวมทั�งการเผยแพรง่านว �ชาการและงานว �จยั

    ๕.๓ งานบร �การว �ชาการ ให้ความรูด้้านว �ชาการและว �ชาชพีที�เป�นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เชน่ ว �ทยากร

          อาจารย์พิเศษ ที�ปร �กษษเฉพะทางตามความเชี�ยวชาญและการให้บร �การกับสังคมและชุมชนโดยตรง

    ๕.๔ งานทาํนบุาํรุงศิลปวฒันธรรม ดําเนินการจดักิจกรรมและเข้ารว่มงานต่างๆ ที�ทาํนบุาํรุงประเพณีที�ดีงาน

          ทั�งภายในคณะ ภายในและภายนอกว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

    ๕.๕ งานปฏิบัติตามพันธกิจอื�นๆ ที�ได้รบัมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เชน่ งานบร �หารงานพัฒนาหลักสูตร

          งานประกันคุณภาพการศึกษา

๖. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

    ๖.๑ ใบสมัครซึ�งผู้สมัครต้องกรอกข้อความ และลงนามด้วยลายมือตนเอง

    ๖.๒ สําเนาใบปร �ญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รบัปร �ญญาบัตรให้ใชห้นังสือรบัรองซึ�งได้รบัอนุมัติจากผู้มีอํานาจ

          วา่เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ และ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา

          (Transcript) ๑ ฉบับ

    ๖.๓ ใบอนุญาตเป�นผู้ประกอบว �ชาชพีการพยาบาลชั�นหนึ�ง หร �อการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั�นหนึ�ง ๑ ฉบับ

    ๖.๔ สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

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

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

    ๖.๗ สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL, IELTS, TU-GET หร �อ CU-TEP โดยยื�นผลการทดสอบ

          ภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ป� นับถึงวนัยื�นใบสมัคร

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

    ๖.๙ ประวติัส่วนตัวและผลงานโดยสังเขป ๑ ชุด (Curriculum vitae)

    ๖.๑๐ หนังสือรบัรองประสบการณ์ทาํงานหร �อหนังสือรบัรองจากหน่วยงาน

๗. อัตราเง �นเดือน

    ผู้สมัครที�ผ่านการคัดเลือก และบรรจุเข้าเป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะได้รบัอัตราเง �นเดือนตาม

โครงสรา้งอัตราเง �นเดือนและค่าจา้งผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับตําแหน่งอาจารย์

คุณวฒิุปร �ญญาเอก หร �อปร �ญญาโท

๘. หลักเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือก         

    คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร จะคัดเลือกจากความรู ้ประสบการณ์ในการทาํงานด้านการพยาบาล

ประสบการณ์ด้านการสอน โดยการสอบสัมภาษณ์หร �อทดสอบความสามารถด้านการสอน โดยคําตัดสินของคณะ

กรรมการคัดเลือกถือเป�นที�สิ�นสุด

๙. กําหนดรบัสมัคร และว �ธกีารสมัคร



    ๙.๑ รบัสมัคร ตั�งแต่บัดนี�ถึงวนัที� ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ในวนัและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียด

           ได้ที�หมายเลขโทรศัพท ์๐๒ ๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๗๑๘

    ๙.๒ ส่งใบสมัครทาง Email ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถ Download ใบสมัครที�

          www.pccms.ac.th คลิกเลือก รว่มงานกับเรา /ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครงาน กรอกข้อมูลลงใน

          ใบสมัคร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน Scan เป�นไฟล์ PDF รวมเป�นไฟล์เดียว ส่งมายัง

          อีเมล : pakpimol.khi@pccms.ac.th

    ๙.๓ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองวา่ “เอกสารสมัครงานตําแหน่งอาจารย์ ภาคว �ชาการพยาบาล

          ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ” ส่งมาที� ฝ�ายบร �หารทรพัยากรบุคคล ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารราชว �ทยาลัย

          จุฬาภรณ์ (CAT๒) ชั�น ๓ โซน D เลขที� ๙๐๖ ถนนกําแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี� 

          กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๑๐. ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้ารบัการคัดเลือก

            ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้ารบัการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกที�

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

การคัดเลือกให้เข้ารบัการสอบสัมภาษณ์

๑๑. ประกาศผลการคัดเลือก

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

งานกับเรา/ประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือก และแจง้ผ่าน Email ของผู้ที�ผ่านการคัดเลือก

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

จะเป�นไปตามลาํดับที�ของบัญชรีายชื�อ ผลการคัดเลือกของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 

ประกาศ ณ วนัที� ๑๕ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐติิมา ชนิะโชติ)

รองเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
ปฏิบัติหน้าที�แทนเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 


