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ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สาขาวิชา

พรีคลินิก ประจําคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
....................................

ดวยวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ มีความประสงครับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุแตงตั้งเปนผู
ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วิชาพรีคลินิก ประจําคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข โดยมี
รายละเอียดตอไปน้ี
1. ตําแหนงอาจารย  ประจําคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สาขาวิชาพรีคลินิก จํานวน 5 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัครเขารับการคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
       2.1.1 ผูสมัครที่จะไดรับการบรรจุเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดัง
ตอไปน้ี
       (ก) คุณสมบัติท่ัวไป
            (1) มีสัญชาติไทย
            (2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ
            (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
       (ข) ลักษณะตองหาม
            (1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
            (2) เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
            (3) เปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ หรือพักงานหรือถูกสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมาย ขอ
บังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามขอบังคับฉบับนี้
            (4) เปนผูเคยถูกสั่งลงโทษวินัยรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือจากรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
            (5) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
            (6) เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ                        
            (7) เปนบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
            (8) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
            (9) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
            (10) เปนผูมีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพรองในทางศีลธรรม
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
            2.2.1 ตําแหนง อาจารย สาขาวิชากายวิภาคศาสตร จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกในสาขามหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตรคลินิก กายวิภาคศาสตรประยุกต หรือสาขาอื่นๆที่
เก่ียวของ
            2.2.2 ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาภูมิคุมกันวิทยา จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขาวิชาภูมิคุมกันวิทยา ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก ภูมิคุมกันวิทยาประยุกต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ
            2.2.3 ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาระบาดวิทยา จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขาวิชาระบาดวิทยา ระบาทวิทยาคลินิก ชีวสถิติ สถิติประยุกต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ
            2.2.4 ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาเภสัชวิทยา จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
และ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเภสัชวิทยา เภสัชวิทยาคลินิก เภสัชศาสตร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ
            2.2.5 ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย วิศวกรรมชีวการแพทย นวัตกรรมทางการแพทย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ
            2.2.6 สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี และมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี
                        TOEFL (Paper Based)                ไมตํ่ากวา 550 คะแนน    หรือ
                        TOEFL (Computer Based)          ไมตํ่ากวา 213 คะแนน    หรือ
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                        TOEFL (Internet Based)             ไมตํ่ากวา   79 คะแนน    หรือ
                        IELTS (Advanced Module)          ไมตํ่ากวา  6.5 คะแนน    หรือ
                        CU – TEP                                ไมตํ่ากวา   90 คะแนน    หรือ
                        TU – GET                                ไมตํ่ากวา 550 คะแนน
           กรณีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไมตองย่ืนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ
           2.2.7 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft office ไดดี
           2.2.8 มีมนุษยสัมพันธดี สุขภาพดี และสุขภาพกายดี ไมเปนโรคตองหามที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน
           2.2.9 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตือรือรน และรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
    2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
            2.3.1 ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ทั้งการบรรยายและการสอน
ปฏิบัติการในรายวิชาตางๆ
            2.3.2 ปฏิบัติงานรวมกับอาจารยสาขาอื่นๆ เพื่อพัฒหลักสูตรตางๆ ของคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
เชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปนตน
            2.3.3 ปฏิบัติงานดานการประเมินและกิจการนักศึกษาของคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
            2.3.4 ปฏิบัติงานวิจัยดานวิทยาศาสตรพนฐาน วิทยาศาสตรประยุกต หรือทางคลินิก เพื่อใหเกิดองคความรูตอย
อดทางวิทยาศาสตรการแพทย
            2.3.5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจอื่นๆท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
    2.4 หลักเกณฑในการคัดเลือก สอบสัมภาษณ หากมีประสบการณการทํางานดานการสอน หรือมีผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพระดับสากล จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
    3.1 ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป และเวลาราชการ
    3.2 สมัครดวยตนเองท่ีฝายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ อาคารบริหาร 2 (ตึก CAT)  ชั้น 3 โซน D ถนน
แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท 02 576 6000 ตอ
8718
    3.3 สมัครออนไลน โดย Download ใบสมัครที่ www.pccms.ac.th หัวขอ ขาวสาร HR-แบบฟอรมเอกสารสมัครงาน
และทุนการศึกษา(HR-Document) สงใบสมัครมาทาง E-mail: pakpimol.khi@pccms.ac.th 
4. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร       
    4.1 ใบสมัครซึ่งผูสมัครตองกรอกขอความ และลงนามดวยลายมือตนเอง
    4.2 สําเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) กรณีหลักฐานดังกลาว ไมใชภาษาไทย หรือภาษา
อังกฤษ ผูสมัครจะตองนําฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมาเปนหลักฐานพรอมรับรองการแปลดวย
    4.3 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
    4.4 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 1 เดือน 1 รูป
    4.5 สําเนาหลักฐานทางทหาร ไดแก ใบ สด.8 ใบ สด.9 หรือใบ สด. 43 (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)
    4.6 สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL, IELTS, TU-GET หรือ CU-TEP กรณีที่มิไดจบ การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ภายในระยะเวลา 2 ปหลังจบการศึกษา
    4.7 สําเนาเอกสารการเปล่ียนคํานําหนาช่ือ หรือเปล่ียนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) 
    4.8 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด ซ่ึงออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาล
เอกชน ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน
    4.9 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
    4.10 ประวัติสวนตัวและผลงานโดยสังเขป 1 ชุด (Curriculum vitae)
    4.11 หนังสือรับรองประสบการณทํางานหรือหนังสือรับรองจากหนวยงาน
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
              วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบสัมภาษณและคัดเลือกที่
www.pccms.ac.th  หัวขอ ขาวสาร HR-แบบฟอรมเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR-Document) / ประกาศ
รายช่ือผูผานการสัมภาษณ และแจงผาน E-mail ของผูสมัครที่ผานการคัดเลือกใหเขารับการสอบสัมภาษณ
6. วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร จะคัดเลือกจากความรู ประสบการณในดานการสอน และผลงานที่เคยปฏิบัติ
โดยการสอบสัมภาษณ โดยคําตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด
7. การประกาศผลการคัดเลือก

วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทางเว็บไซต
www.pccms.ac.th หัวขอ ขาวสาร HR-แบบฟอรมเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR-Document)/ประกาศราย
ช่ือผูผานการสัมภาษณ และแจงผาน E-mail ของผูท่ีผานการคัดเลือก
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ทั้งน้ี การบรรจุ/จางผูไดรับการคัดเลือกเพื่อเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ใน
อัตราท่ีวางอยูจะเปนไปตามลําดับท่ีของบัญชีรายช่ือ ผลการคัดเลือกของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สาธิต ยินดีพิธ
(ลงนามอิเล็กทรอนิกส)

(นายสาธิต ยินดีพิธ)
ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

 


