
 

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์

เร ��อง     รบัสมัครบุคคลทั�วไปเพื�อเข้าเป�นลูกจา้งชั�วคราว โครงการพลิกโฉมการดูแลผู้ป�วยแบบ

ประคับประคองในชุมชนภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของคณะพยาบาลศาสตร์

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

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร ์ มีความประสงค์ รบัสมัครบุคคลทั�วไปเพื�อเข้าเป�นลูกจา้งชั�วคราว

โครงการพลิกโฉมการดูแลผู้ป�วยแบบประคับประคองในชุมชนภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของคณะ

พยาบาลศาสตร ์ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี�

 

๑. ตําแหน่ง ผู้ชว่ยว �จยั (ปร �ญญาโท) จาํนวน ๑   อัตรา

    ตําแหน่ง ผู้ชว่ยว �จยั (ปร �ญญาตร �) จาํนวน ๒   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

ตามกฎหมายข้อบังคับ หร �อระเบยีบอื�น หร �อตามข้อบังคับราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ วา่ด้วย การบร �หารงานบุคคล ผู้

ปฏิบัติงานในราชว �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

โดยประมาท หร �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�นผู้มีพฤติกรรมเสื�อมเสีย หร �อบกพรอ่งในทางศีลธรรม



 

๔. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

๔.๑ ตําแหน่ง ผู้ชว่ยว �จยั (ปร �ญญาโท)

๔.๑.๑ สําเรจ็การศึกษาระดับปร �ญญาโท 

๔.๑.๒ มีความสามารถด้านคอมพิวเตอรแ์ละภาษาอังกฤษระดับดี

๔.๑.๓ มีความสามารถในการคิดว �เคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป�นระบบ

๔.๑.๔ มีมนษุยสัมพันธดี์ สุขภาพจติและกายดี สามารถทาํงานเป�นทมีได้

๔.๑.๕ มีความคิดร �เร ��มสรา้งสรรค์ ความอดทน กระตือร �อรน้ 

๔.๑.๖ มีว �นัยในการทาํงาน ตรงต่อเวลา และรบัผิดชอบในงานที�ได้รบัมอบหมาย

๔.๑.๗ มีความเข้าใจในระเบยีบว �ธวี �จยัและว �ธกีารว �จยั

๔.๑.๘ หากมีประสบการณ์ในการทาํโครงการว �จยัหร �อเป�นผู้ชว่ยงานโครงการว �จยัต่างๆ จะได้รบัการ

พิจารณาเป�นพิเศษ

๔.๒ ตําแหน่ง ผู้ชว่ยว �จยั (ปร �ญญาตร �)

๔.๒.๑ สําเรจ็การศึกษาระดับปร �ญญาตร � 

๔.๒.๒ มีความสามารถด้านคอมพิวเตอรแ์ละภาษาอังกฤษระดับดี

๔.๒.๓ มีมนษุยสัมพันธดี์ สุขภาพจติและกายดี สามารถทาํงานเป�นทมีได้

๔.๒.๔ มีความคิดร �เร ��มสรา้งสรรค์ ความอดทน กระตือร �อรน้ 

๔.๒.๕ มีว �นัยในการทาํงาน ตรงต่อเวลา และรบัผิดชอบในงานที�ได้รบัมอบหมาย

๔.๒.๖ มีความเข้าใจในระเบยีบว �ธวี �จยัและว �ธกีารว �จยั

๔.๒.๗ หากมีประสบการณ์ในการทาํโครงการว �จยัหร �อเป�นผู้ชว่ยงานโครงการว �จยัต่างๆ จะได้รบัการ

พิจารณาเป�นพิเศษ

 

๕. หน้าที�ความรบัผิดชอบหลัก

๕.๑ ตําแหน่ง ผู้ชว่ยว �จยั (ปร �ญญาโท)

๕.๑.๑ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานชว่ยว �จยัแก่นักว �จยัโดยใชค้วามรูพื้�นฐานด้านการว �จยั สืบค้น

ข้อมูล เก็บข้อมูล  ว �เคราะห์และแปลผลข้อมูล รายงานผลการว �จยั การประสานงาน ว �จยั และดําเนินการว �จยักับ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องทั�งในองค์กรและนอกองค์กร

๕.๑.๒ ดําเนินการรวบรวมจดัทาํแผนและเสนองบประมาณโครงการว �จยัประจาํป� และรายงานตัวชี�

วดัด้านการว �จยัที�เกี�ยวข้อง

๕.๑.๓ จดัเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการว �จยั/ผลงานว �จยัตีพิมพ์ลงในฐานข้อมูล

๕.๑.๔ ติดตามและดูแลความก้าวหน้าโครงการว �จยัที�ได้รบัทนุว �จยั

๕.๑.๕ ภาระงานอื�นๆ ตามที�ได้รบัมอบหมาย

๕.๒ ตําแหน่ง ผู้ชว่ยว �จยั (ปร �ญญาตร �)

๕.๒.๑ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานชว่ยว �จยัแก่นักว �จยัโดยใชค้วามรูพื้�นฐานด้านการว �จยั สืบค้น

ข้อมูล เก็บข้อมูล การประสานงานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องทั�งในองค์กรและนอกองค์กร

๕.๒.๒ จดัเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการว �จยั/ผลงานว �จยั

๕.๒.๓ ติดตามและดูแลความก้าวหน้าโครงการว �จยัที�ได้รบัทนุว �จยั

๕.๒.๔ ภาระงานอื�นๆ ตามที�ได้รบัมอบหมาย

 

๖. หลักฐานที�ต้องยื�นพรอ้มใบสมัคร

๖.๑ สําเนาแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) จาํนวน ๑  ชุด

๖.๒ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และ สําเนาทะเบยีนบา้น จาํนวน ๑  ชุด



๖.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดํา ขนาด ๑-๒ นิ�ว ซึ�งถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จาํนวน

๑  รูป

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

จาํนวน ๑  ชุด

๖.๕ ประวติัส่วนตัวโดยสังเขป (Resume) จาํนวน ๑  ชุด

๖.๖ ใบสมัครงาน ดาวน์โหลดได้ที� www.pccms.ac.th > รว่มงานกับเรา > ดาวน์โหลดเอกสาร

สมัครงาน

หมายเหตุ ให้ลงลายมือชื�อรบัรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทกุฉบับที�ยื�น ด้วยปากกาลูกลื�น

สีน�าเง �น

 

๗. อัตราเง �นเดือน

ผู้สมัครที�ผ่านการคัดเลือกจะได้รบัอัตราเง �นเดือนตามโครงสรา้งอัตราเง �นเดือนและค่าตอบแทน

ลูกจา้งชั�วคราวตามคุณวฒิุที�โครงการว �จยักําหนด

 

๘. ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ตั�งแต่วนัที� ๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

 

๙. สถานที�ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานเต็มเวลาที� คณะพยาบาลศาสตร ์ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ 

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

๑๐. หลักเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือก

๑๐.๑ พิจารณาผู้สมัครที�มีคุณสมบัติตามที�กําหนด

๑๐.๒ พิจารณาเอกสารหลักฐานที�ผู้สมัครยื�นพรอ้มใบสมัคร

๑๐.๓ ประสบการณ์การปฏิบัติงานที�เกี�ยวข้อง

๑๐.๔ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

๑๐.๕ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป�นที�สิ�นสุด

 

๑๑. กําหนดการรบัสมัคร และว �ธกีารสมัคร

๑๑.๑ รบัสมัครตั�งแต่บัดนี� ถึงวนัที� ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑๑.๒ สมัครทางออนไลน์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครงาน ทาง www.pccms.ac.th และส่งใบสมัคร

พรอ้มกับหลักฐานฯ การสมัครงาน โดยสแกนเป�นไฟล์ PDF. ส่งที�อีเมล์  pirin.nic@cra.ac.th

๑๑.๓ สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม โทรศัพท ์๐ ๒๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๒๑๕ ในวนัและเวลาราชการ

 

๑๒. ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือก วนั เวลา และสถานที�ทาํการคัดเลือก

จะประกาศรายชื�อผู้มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือก วนั เวลา และสถานที� ทาํการคัดเลือกภายหลังจากครบ

กําหนดรบัสมัครทาง www.pccms.ac.th และ/หร �อ แจง้ให้ผู้มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท์

 

๑๓. การประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือก

คณะพยาบาลศาสตร ์จะประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง www.pccms.ac.th และ/หร �อ แจง้

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท์



 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา บุญทอง)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

 


