
 

ประกาศราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

เร ��อง     รบัสมัครบุคคลเพื�อคัดเลือกเป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 
สังกัดโรงพยาบาลสัตวท์พิย์พิมาน สํานักประธานราชว �ทยาลัย

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

ด้วย ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์ รบัสมัครบุคคลเพื�อคัดเลือกเข้าเป�นผู้ปฏิบัติงานในราช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดโรงพยาบาลสัตวท์พิย์พิมาน สํานักประธานราชว �ทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี�

 

๑.    ตําแหน่งที�รบัสมัคร นักว �ทยาศาสตร ์(พยาบาลสัตว)์                                                    จาํนวน ๖ 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  ตาม

กฎหมาย   ข้อบังคับ   หร �อระเบยีบอื�น   หร �อตามข้อบังคับราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ วา่ด้วยการบร �หารงานบุคคล ผู้

ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

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

จากรฐัว �สาหกิจ องค์การมหาชน หร �อ หน่วยงานของรฐั เพราะกระทาํผิดว �นัย หร �อ จรรยาบรรณ

        ๓.๕    เป�นผู้เคยกระทาํการทจุร �ตในการสอบเข้ารบัราชการ หร �อปฏิบัติในหน่วยงานของรฐั

        ๓.๖    เป�นผู้เคยถูกจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป�นโทษสําหรบัความผิดที�ได้กระทาํโดย

ประมาท หร �อ ความผิดลหุโทษ

        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.    คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและขอบเขตงานที�ปฏิบัติและรบัผิดชอบ

        ๔.๑    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ป� บร �บูรณ์

        ๔.๒    สําเรจ็การศึกษาระดับปร �ญญาตร � หร �อ ปร �ญญาโท ว �ทยาศาสตรบั์ณฑติ สาขาการพยาบาลสัตว์

สาขาเทคนิคการสัตว ์หร �อ สาขาอื�น ๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง

        ๔.๓    มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลสัตว ์ไม่น้อยกวา่ ๑ ป� ได้รบัการพิจารณาเป�นพิเศษ

        ๔.๔    สามารถใชง้านโปรแกรมสําเรจ็รูปได้ดี เชน่ Microsoft Office (Word, Excel, Power           

            Point) หร �อโปรแกรมอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

        ๔.๕    สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

        ๔.๖    มีความรู ้ความเข้าใจ และมีทกัษะการพยาบาลสัตวเ์บื�องต้น

        ๔.๗    มีความรู ้ความเข้าใจ ด้านเคร ��องมือแพทย์และสามารถแก้ไขป�ญหาเฉพาะหน้าได้เป�นอย่างดี

        ๔.๘    มีทกัษะในการทาํหัตการได้อย่างถูกต้อง ถูกว �ธ ีและมีประสิทธภิาพ

        ๔.๙    มีความรูค้วามสามารถด้านภาษาอังกฤษ  (ฟ�ง  พูด  อ่าน  เขียน)  ในระดับดีมาก  และ  มีหลักฐาน

การผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ  โดยมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  ที�มีระยะเวลาไม่เกิน  ๒  ป�  นับถึง

วนัยื�นใบสมัคร ดังต่อไปนี�

ประเภทคะแนนสอบ

 ระดับคะแนนขั�นต�า

ระดับปร �ญญาตร � ระดับปร �ญญาโท



 ๑. IELTS ๔ คะแนน ๖.๕ คะแนน

 ๒. TOEFL IBT ๓๑ คะแนน ๗๙ คะแนน

 ๓. TOEFL PBT ๔๓๐ คะแนน ๕๕๐ คะแนน

 ๔. TOEIC ๔๐๐ คะแนน ๖๐๐ คะแนน

 ๕. CEFR A๒ คะแนน B๒ คะแนน

 ๖. CU-TEP ๔๕ คะแนน ๗๕ คะแนน

ขอบเขตงานที�ปฏิบัติและรบัผิดชอบ

        ๑.    ชว่ยเหลือสัตวแพทย์ในการรกัษาพยาบาลแก่สัตว ์ทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม

        ๒.    ตรวจว �นิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เพื�อหาความผิดปกติต่าง ๆ

        ๓.    ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา รว่มกับหน่วยงาน อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั�ง

        ๔.    ดูแล รกัษา อุปกรณ์ เคร ��องมือทางการแพทย์ให้พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ

        ๕.    ตรวจสอบ และ จดัหา จดัซื�ออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ

        ๖.    รว่มวางแผน ปรบัปรุง และพัฒนาระบบต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

        ๗.    ศึกษา ค้นควา้ข้อมูลทางว �ชาการที�เป�นประโยชน์ต่อการดําเนินงานที�เกี�ยวข้อง เพื�อใชเ้ป�นแหล่งอ้างอิง

ในการดําเนินงาน

        ๘.    เป�นที�ปร �กษา   แนะนํา   ชี�แจง้ข้อสงสัยทางด้านการาํยาบาลสัตว ์  ให้กับบุคลากร  หร �อ   หน่วยงานที�

เกี�ยวข้อง

        ๙.    เข้ารว่มกิจกรรมทาํนบุาํรุงรกัษา ศิลปะ วฒันธรรม ส่งเสร �มความเป�นไทย อันสอดคล้อง ตามนโยบาย

องค์กร

        ๑๐.  ประสานงานทั�งภายในและภายนอก เพื�อให้เกิดความรว่มมือและสัมฤทธิ�ผลตามที�กําหนด

        ๑๑.  ปฏิบัติหน้าที�อื�น ๆ ตามที�ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๕.    หลักฐานที�ต้องยื�นพรอ้มใบสมัคร

        ๕.๑    สําเนาใบรบัรองคุณวฒิุ และสําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) จาํนวน

๑ ชุด

        ๕.๒    สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้น จาํนวน ๑ ชุด

        ๕.๓    รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดํา ขนาด ๑ นิ�ว ซึ�งถ่ายไวไ้ม่เกิน ๓ เดือน จาํนวน ๑ ชุด

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

ชุด

        ๕.๕    หลักฐานผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จาํนวน ๑ ชุด

        ๕.๖    ประวติัส่วนตัวโดยสังเขป (ถ้ามี) จาํนวน ๑ ชุด

        ๕.๗    หนังสือรบัรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี) จาํนวน ๑ ชุด

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

    หมายเหตุ    ให้ลงลายมือชื�อรบัรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทกุฉบับที�ยื�นพรอ้มใบสมัครด้วยปากกา

ลูกลื�นสีน�าเง �น โดยให้นําเอกสารต้นฉบับมาแสดงในวนัสมัครด้วย

๖.    อัตราเง �นเดือน

       ผู้สมัครที�ผ่านการคัดเลือก และบรรจุเข้าเป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะได้รบัอัตราเง �นเดือน

ตามโครงสรา้งอัตราเง �นเดือนและค่าจา้งผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ คุณวฒิุปร �ญญาตร �

หร �อ ปร �ญญาโท

๗.    หลักเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือก

        ๗.๑    พิจารณาผู้สมัครที�มีคุณสมบัติตามที�ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์กําหนด

        ๗.๒    พิจารณาเอกสารหลักฐานที�ผู้สมัครยื�นพรอ้มใบสมัคร

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

        ๗.๔    ประสบการณ์การปฏิบัติงานที�เกี�ยวข้อง

๘.    กําหนดรบัสมัคร และว �ธกีารสมัคร

        ๘.๑    รบัสมัครตั�งแต่บัดนี�เป�นต้นไป หร �อจนกวา่จะสรรหาได้ตามจาํนวนที�กําหนด

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

อาคารสํานักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั�น   ๓   โซน   D   ในวนัและเวลาราชการ สอบถามเพิ�มเติม โทรศัพท์

๐๒ ๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๗๑๘

        ๘.๓    สมัครทางออนไลน์  โดย  Download  ใบสมัครที�  www.pccms.ac.th  [คลิกเลือกราชว �ทยาลัย

จุฬาภรณ์  หัวข้อ:   รบัสมัครบุคลากร – แบบฟอรม์สมัครงานและแบบฟอรม์ทดสอบทางอารมณ์  EQ  TEST] 

 ส่งใบสมัครที�กรอกข้อมูลครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งกลับมายังอีเมล

anyarut.tum@cra.ac.th



๙.    การประกาศรายชื�อผู้มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือก วนั เวลา และสถานที�ทาํการคัดเลือก

       ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประกาศรายชื�อผู้มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือก วนั เวลา และสถานที�ทาํการคัดเลือก

ภายหลังจากครบกําหนดรบัสมัครทาง www.pccms.ac.th และ/หร �อ แจง้ให้ผู้มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือกทราบ

ทางโทรศัพท์

๑๐.     การประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือก

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

ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท์

 

ประกาศ ณ วนัที� ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐติิมา ชนิะโชติ)

รองเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
ปฏิบัติหน้าที�แทนเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 


