
 

ประกาศ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

เร ��อง     การรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรงัสีเทคนิค

(หลักสูตร ๑ ป�) ในระบบออนไลน์ สาขาการสรา้งภาพด้วยเคร ��องสนามแม่เหล็กไฟฟ�า และสาขา

การสรา้งภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๔

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

ด้วยคณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ได้เป�ด

หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรงัสีเทคนิค (หลักสูตร ๑ ป�) ในระบบออนไลน์ สาขาการสรา้งภาพ

ด้วยเคร ��องสนามแม่เหล็กไฟฟ�าและสาขาการสรา้งภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๔

 

อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๒ แห่งประกาศว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ เร ��อง

โครงสรา้งการบร �หารงานคณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ จงึประกาศรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรงัสีเทคนิค (หลักสูตร ๑ ป�) ในระบบออนไลน์ สาขาการสรา้งภาพด้วย

เคร ��องสนามแม่เหล็กไฟฟ�า และสาขาการสรา้งภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี�

 

๑. จาํนวนบุคคลที�จะรบัเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรงัสีเทคนิค (หลักสูตร ๑ ป�)

                        ๑.๑ สาขาการสรา้งภาพด้วยเคร ��องสนามแม่เหล็กไฟฟ�า                 ๑๐๐     คน

                        ๑.๒ สาขาการสรา้งภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์                            ๑๐๐     คน

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                        ๒.๑ สําเรจ็การศึกษาระดับปร �ญญาตร � หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชารงัสีเทคนิค

                        ๒.๒ มีประสบการณ์ในการทาํงานอย่างน้อย ๑๐ ป�ขึ�นไป และทาํงานในหน่วยงานที�ทาํเร ��อง

Advanced imaging ครบวงจร มีรงัสีแพทย์ผู้เชี�ยวชาญในการกํากับดูแลอ่านผล

                        ๒.๓ เป�นผู้มีรา่งกายแข็งแรง ไม่เป�นผู้ทพุพลภาพหร �อไรค้วามสามารถ มีสุขภาพจติสมบูรณ์

และไม่เป�นโรคติดต่อรา้ยแรงอันเป�นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

                        ๒.๔ ไม่เคยต้องรบัโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก เวน้แต่ เป�นโทษสําหรบัความผิด

ที�ได้กระทาํโดยประมาทหร �อความผิดลหุโทษ

 

๓. ระยะเวลาการรบัสมัคร

                        ตั�งแต่วนัที� ๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

                       

๔. ว �ธกีารรบัสมัคร

                        รบัสมัครทางอินเทอรเ์น็ตผ่านเวบ็ไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

 

๕. ขั�นตอนการสมัคร

                        ๕.๑ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและจดัเตร �ยมเอกสารประกอบการสมัครตามที�กําหนด

พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้องสแกนเป�นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดเทา่ฉบับจร �ง ขนาดไฟล์ไม่เกิน ๒ MB ยกเวน้รูป

ถ่ายขนาดไฟล์ไม่เกิน ๒๔๐ KB ดังต่อไปนี�



กิจกรรม วนัที�

 ประกาศรบัสมัคร และรบัสมัครทาง อินเทอรเ์น็ตที�เวบ็ไซต์

 https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission
๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

 ชาํระเง �นค่าสมัครสอบคัดเลือกผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร

ไทยพาณิชย์จาํกัด (มหาชน) ทกุสาขา หร �อ

Mobile application หร �อทาง QR Code

 

๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

 

 ส่งใบคํารอ้งขอแก้ไขข้อมูล หร �อเอกสารเพิ�มเติมทาง  

 Email : rt@pccms.ac.th
๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

                                    ๕.๑.๑ รูปถ่ายคร ��งตัว หน้าตรงพื�นหลังสีขาวหร �อสีฟ�า (สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่

สวมแวน่ตาและแวน่ตาดํา) ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน เป�นไฟล์นามสกุล .jpg โดยมีความกวา้ง ๑๘๐ x ๕๐๐ พิกเซล

                                    ๕.๑.๒ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าที�มีรูปของผู้สมัคร บนกระดาษ

ขนาด A๔

                                    ๕.๑.๓ หลักฐานแสดงคุณวฒิุการศึกษา (สําเนาปร �ญญาบัตร)

                                    ๕.๑.๔ ในกรณีที� ชื�อ-นามสกุล ตามบัตรประจาํตัวประชาชนไม่ตรงกับสําเนาวฒิุการ

ศึกษาให้แนบสําเนาหลักฐานการเปลี�ยน ชื�อ-นามสกุล บนกระดาษขนาด A๔

                        ๕.๒ เมื�อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทกึการสมัคร หากบันทกึการสมัคร

แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้าเวบ็ไซต์ได้

                        ๕.๓ สั�งพิมพ์เอกสารการสมัคร ดังนี�

                                    ๕.๓.๑ ใบสมัคร (CHGR๐๑)

                                    ๕.๓.๒ ใบชาํระเง �น (CHGR๐๒)

                        ๕.๔ การลงทะเบยีนสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื�อได้ชาํระเง �นค่าธรรมเนียมการสมัครภายในระยะ

เวลาที�กําหนด

                        ๕.๕ หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เชน่ ชื�อ-นามสกุล เลขประจาํตัวประชาชน ฯลฯ ให้

ผู้สมัครกรอกใบคํารอ้งขอแก้ไขข้อมูล และนําส่งให้หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชารงัสีเทคนิค ทาง

Email : rt@pccms.ac.th

                        ๕.๖ นําใบแจง้การชาํระเง �น/ใบเสรจ็รบัเง �น (CHGR๐๐๒) พรอ้มเง �นค่าธรรมเนียมการสมัคร

และค่าใชจ้า่ยในการตรวจรา่งกาย รวมจาํนวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ�งพันบาทถ้วน) ไปชาํระเง �นที�ธนาคารไทยพาณิชย์

ทกุสาขาทั�วประเทศ ตามเวลาทาํการของธนาคาร โดยจาํนวนดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร ทั�งนี�ให้ผู้

สมัครเก็บหลักฐานการชาํระเง �นไวด้้วย

                        ๕.๗ เก็บรกัษารหัสผ่าน (Password) ที�ได้รบัจากการสมัครออนไลน์ไวใ้นที�ปลอดภัย

                        ๕.๘ ให้ผู้สมัครนําใบสมัคร (CHGR๐๑) ที�พิมพ์จากระบบออนไลน์ พรอ้มลงลายมือชื�อ ติดรูป

ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหร �อแวน่ตาทกุประเภท ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ�ว, เอกสารประกอบการ

สมัครตามข้อ ๕.๑, เอกสารหลักฐานการชาํระค่าธรรมเนียมการสมัคร และหนังสือรบัรองประสบการณ์การทาํงาน

หร �อสําเนาใบประกอบว �ชาชพี (ถ้ามี) มาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ด้วย

                       

๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

                        ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าใชจ้า่ยในการตรวจรา่งกายรวมจาํนวน ๑,๐๐๐ บาท         

                        ทั�งนี� โรงเร �ยนรงัสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเง �นค่า

ธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครไม่วา่กรณีใด ๆ ทั�งสิ�น หากตรวจสอบพบวา่ข้อความในใบสมัครรวมทั�งเอกสาร

หลักฐานที�ใชป้ระกอบการสมัครเป�นความเทจ็หร �อมีการปลอมแปลงเอกสาร และผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ�เข้าศึกษา

ในว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดไป นอกจากนี�อาจถูกดําเนินคดี

ตามกฎหมายด้วย

 

๗. กําหนดการรบัสมัครและการสอบคัดเลือก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม วนัที�

ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์ พรอ้มสถานที�สอบ

ที�เวบ็ไซต์ www.pccms.ac.th และ

https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

 สอบสัมภาษณ์  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

 ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาทางอินเทอรเ์น็ตที�เวบ็ไซต์

 www.pccms.ac.th
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

 ตรวจรา่งกาย ภายในวนัที� ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

 ขึ�นทะเบยีนนักศึกษา

ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

 - บันทกึข้อมูลประวติัผ่านเวบ็ไซต์

 https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

 - รายงานตัวขึ�นทะเบยีนเป�นนักศึกษา

ตามประกาศของ

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 ลงทะเบยีนป�การศึกษา ๒๕๖๔
ตามประกาศของ

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 วนัเป�ดภาคการศึกษา ๒๕๖๔
ตามประกาศของ

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘.

ติดตามข้อมูลการรบัสมัคร

                        ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและการสอบคัดเลือกทกุขั�นตอนรวมทั�งเอกสาร

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการสมัครสอบคัดเลือกได้ทางเวบ็ไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

หร �อติดต่อสอบถามเพิ�มเติมได้ที� โรงเร �ยนรงัสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตร์

การแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท ์๐๖๔ - ๕๘๕ - ๕๒๖๗  หร �อ E-mail : rt@pccms.ac.th

 

๙. เกณฑก์ารพิจารณาผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์

                        ผู้ที�ได้รบัการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑร์บัสมัครตามที�กําหนด

 

๑๐. เกณฑก์ารพิจารณาผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา       

                        โรงเร �ยนโรงเร �ยนรงัสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์าร

แพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประมวลผลคะแนน โดยเร �ยงลาํดับคะแนนรวมจากมากไปหา

น้อย ทั�งนี� เป�นไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรม

เฉพาะทางด้านรงัสีเทคนิค (หลักสูตร ๑ ป�) ในระบบออนไลน์ สาขาการสรา้งภาพด้วยเคร ��องสนามแม่เหล็กไฟฟ�า

และสาขาการสรา้งภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป�น

ที�สิ�นสุด

 

๑๑. การประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

                        การประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ�เข้าศึกษาจะประกาศเร �ยงตามรหัสประจาํตัวผู้

สมัครและประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาในลาํดับสํารองเร �ยงตามคะแนนจาํนวนหนึ�ง เมื�อผู้ผ่านการคัดเลือก

และมีสิทธิ�เข้าศึกษาสละสิทธิ�จะให้ผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาในลาํดับสํารองยืนยันการเข้าศึกษาตามลาํดับ

 

๑๒. การกรอกระเบยีนประวติัและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา

                        ผู้ผ่านการคัดเลือกที�มีสิทธิ�เข้าศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลประวติันักศึกษาใหม่ (e-Profile) เพื�อ

รบัรหัสประจาํตัวนักศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในวนัที�กําหนด

 

๑๓. อื�น ๆ

                        ๑๓.๑ การสมัครตามขั�นตอนข้างต้น ถือวา่ผู้สมัครเป�นผู้ลงลายมือชื�อ และรบัรองความถูกต้อง

ข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติวา่ด้วยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที�แก้ไขเพิ�มเติม



                        ๑๓.๒ ผู้สมัครต้องรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวา่เป�นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

ประกาศรบัสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป�นจร �งในกรณีที�มีความผิดพลาดอันเกิด

จากผู้สมัครหร �อตรวจพบวา่เอกสารหลักฐานซึ�งผู้สมัครนํามายื�นไม่ตรงหร �อไม่เป�นไปตามประกาศฉบับนี� จะถือวา่

ผู้สมัครสอบเป�นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั�งนี�มาตั�งแต่ต้น

                        ๑๓.๓ กําหนดการรบัสมัครและสอบคัดเลือก รวมถึงการดําเนินการที�เกี�ยวข้องอาจมีการ

เปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั�งนี� หากมีการเปลี�ยนแปลง โรงเร �ยนรงัสีเทคนิค คณะเทคโนโลยี

ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ จะดําเนินการแจง้ให้ทราบล่วงหน้า

 

ประกาศ ณ วนัที� ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริพร เหล่าธรรมทศัน์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

 

 


