
 

ประกาศราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

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

รณ์ สังกัด กลุ่มทรพัยากรบุคคล สํานักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

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

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

ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด กลุ่มทรพัยากรบุคคล สํานักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีราย

ละเอียด ดังนี�

 

๑. ตําแหน่ง  พนักงานสนับสนุนบร �การ                                                               จาํนวน  ๕  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

           ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หร �อระเบยีบอื�น หร �อตามข้อบังคับราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ วา่ด้วย

           การบร �หารงานบุคคล ผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

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

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

    ๓.๕  เป�นผู้เคยกระทาํการทจุร �ตในการสอบเข้ารบัราชการ หร �อปฏิบัติในหน่วยงานของรฐั

    ๓.๖  เป�นผู้เคยถูกจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป�นโทษสําหรบัความผิดที�ได้กระทาํ

           โดยประมาทหร �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  เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน ๓๕ ป�

    ๔.๒  สําเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรว �ชาชพี (ปวช.) ทกุสาขาว �ชา หร �อ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

    ๔.๓  สามารถใชง้านโปรแกรมสําเรจ็รูปได้ดี เชน่ Microsoft Office (Word, Excel,

           Power point) หร �อโปรแกรมอื�นๆที�เกี�ยวข้อง

    ๔.๔  สามารถใชง้าน อุปกรณ์ เคร ��องมือ เคร ��องใชต่้างๆ ที�เกี�ยวข้องกับภารกิจ ได้เป�นอย่างดี

    ๔.๕  มีทกัษะสามารถสื�อสารเป�นภาษาไทยได้เป�นอย่างดี

    ๔.๖  มีความอดทน ตั�งใจ และใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที�

    ๔.๗  หากเป�นเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

    ๔.๘  มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษ ดังนี�

             -  TOEIC ระดับ ๒๕๐ คะแนนขึ�นไป หร �อ

             -  TOEFL IBT ระดับ ๑๙ คะแนนขึ�นไป หร �อ



             -  TOEFL PBT ระดับ ๓๔๐ คะแนนขึ�นไป หร �อ

             -  IELTS ระดับ ๒ คะแนนขึ�นไป หร �อ

             -  CEFR ระดับ A๑ ขึ�นไป

    หมายเหตุ กรณีผู้สมัครงานมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษต�ากวา่เกณฑท์ี�กําหนด หร �อ ไม่มีผลคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษตามเกณฑท์ี�กําหนด สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ตามปกติ 

หากผู้สมัครงานผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รบัการคัดเลือก ต้องยื�นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที�ผ่านตาม

เกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษ ภายใน ๑๘๐ วนั หลังจากเร ��มปฏิบัติงาน

 

๕. หน้าที�ความรบัผิดชอบหลัก

    ๕.๑  ให้คําแนะนํา ให้ความรูเ้บื�องต้น ตอบคําถาม แก้ไขป�ญหาเบื�องต้นให้กับผู้รบับร �การทั�งภายในและ

ภายนอกโรงพยาบาล

    ๕.๒  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื�อสนับสนุนการให้บร �การของโรงพยาบาลเป�นไปด้วยความสะดวก

รวดเรว็ และมีประสิทธภิาพ

    ๕.๓  ปฏิบัติหน้าที�อื�นที�เกี�ยวข้องตามที�ได้รบัมอบหมาย

 

๖. หลักฐานที�ต้องยื�นพรอ้มใบสมัคร

    ๖.๑  สําเนาใบรบัรองคุณวฒิุ และสําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) จาํนวน ๑

ชุด

    ๖.๒  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้น จาํนวน ๑ ชุด

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

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

    ๖.๕  หลักฐานผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จาํนวน ๑ ชุด

    ๖.๖  ประวติัส่วนตัวโดยสังเขป (ถ้ามี) จาํนวน ๑ ชุด

    ๖.๗  หนังสือรบัรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี) จาํนวน ๑ ชุด

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

    หมายเหตุ  ให้ลงลายมือชื�อรบัรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทกุฉบับที�ยื�นพรอ้มใบสมัครด้วยปากกาลูก

ลื�นสีน�าเง �น โดยให้นําเอกสารต้นฉบับมาแสดงในวนัสมัครด้วย

 

๗. อัตราเง �นเดือน

ผู้สมัครที�ผ่านการคัดเลือก และบรรจุเข้าเป�นผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะได้รบัอัตราเง �น

เดือนตามโครงสรา้งอัตราเง �นเดือนและค่าจา้งผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับบร �การ

คุณวฒิุประกาศนียบัตรชั�นสูง

 

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�เป�นต้นไป หร �อจนกวา่จะสรรหาได้ตามจาํนวนที�กําหนด

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

           ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบร �หาร CAT ๒ ชั�น ๓ ในวนัและเวลาราชการ สอบถามเพิ�มเติม

           โทรศัพท ์๐๒ ๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๕๔๗

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

           หัวข้อ: รบัสมัครบุคลากร – แบบฟอรม์สมัครงานและแบบฟอรม์ทดสอบทางอารมณ์ EQ TEST]

           ส่งใบสมัครที�กรอกข้อมูลครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งกลับมายังอีเมล

           Atiwich.lum@cra.ac.th

    ๙.๔  สมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองวา่ “เอกสารสมัครงาน” ส่งมาที� 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 จะประกาศรายชื�อผู้มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือก วนั เวลา และสถานที�ทาํการคัด

เลือก ภายหลังจากครบกําหนดรบัสมัครทาง www.pccms.ac.th และ/หร �อ แจง้ให้ผู้มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือก

ทราบทางโทรศัพท์

 

๑๑. การประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือก

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

หร �อ แจง้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท์

 

ประกาศ ณ วนัที� ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐติิมา ชนิะโชติ)

รองเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
ปฏิบัติหน้าที�แทนเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 


