ประกาศ คณะสหเวชศาสตร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน)
ตําแหน(ง อาจารย A-5
-----------------------------------------------------------จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามประสงคจะรั บ สมั ค รพนั ก งาน
ตามที่ คณะสหเวชศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย (หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ) ตํา แหน( ง อาจารย A-5 จํา นวน 1 อั ต รา อั ต ราเลขที่ FF005638
อัตราเงินเดือน 41,000 บาท วุฒิปริญญาเอก เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชารังสีเทคนิคและฟ<สิกสทางการแพทย
คณะสหเวชศาสตร นั้น เนื่องจากมีผูสมัครนอย จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว(าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต(อไปนี้
1.1 มีอายุไม(ต่ํากว(าสิบแปดปIบริบูรณ
1.2 ไม(เปนผูวิกลจริตหรือจิตฟJKนเฟLอนไม(สมประกอบ เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือน
ไรความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม(เปนผูอยู(ระหว(างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก(อน
1.3 ไม(เปนผูดํารงตําแหน(งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
1.4 ไม(เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต(เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.5 ไม(เคยถูกลงโทษใหออกหรือไล(ออกตามขอบังคับนี้ หรือไม(เคยถูกลงโทษใหออก ไล(ออก หรือ
เลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใด
ที่ใชบังคับอยู(ก(อนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.6 ไม( เคยถู กใหออก ปลดออก
หรื อไล( ออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ หน( วยงานอื่ นของรั ฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว(างประเทศ
1.7 ไม( เ คยกระทํ า การทุ จ ริตในการสอบหรื อการคัด เลื อกเขารั บ ราชการ หรื อเขาปฏิ บั ติ งานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน(วยงานของรัฐ
1.8 ไม(เปนผูบกพร(องในศีลธรรมอันดี
1.9 ไม(เปนผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู(ในระหว(างการเปนบุคคลลมละลาย
1.10 ไม(เคยถูกเลิกหรือสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงาน ดวยเหตุไม(ไดรับการกําหนดตําแหน(งทางวิชาการ
ที่ สู ง ขึ้ น ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดตามขอบั ง คั บ จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย ว( า ดวย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 หรือสภามหาวิทยาลัยมีมติไม(อนุมัติการขอกําหนดตําแหน(ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน(ง
2.1 ผู สมั ครตองสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช ารั ง สี เ ทคนิ ค สาขาวิ ช ารั ง สี วิ ท ยา
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
/2.2 ผูสมัคร...

-22.2 ผูสมัครตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม(เกิน 2 ปI ดังต(อไปนี้
2.2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT)
ไม(นอยกว(า 550
2.2.2 คะแนน TOEFL (Institutional Test Program: ITP)
ไม(นอยกว(า 550
2.2.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: IBT)
ไม(นอยกว(า 79
2.2.4 คะแนน CU-TEP
ไม(นอยกว(า 75
2.2.5 คะแนน IELTS
ไม(นอยกว(า 6.5
หรือ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรีย นการสอนเป นภาษาอังกฤษ ในประเทศที่
มีการใช ภาษาอังกฤษเป นภาษาทางการ (วุ ฒิ ที่นํ าใชในการสมั ครงาน/บรรจุจ าง) ตามที่
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุคคลกํ า หนด ไดแก( สหราชอาณาจั กร สหรั ฐ อเมริ กา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศนิ ว ซี แ ลนด ประเทศไอรแลนด ประเทศสิ ง คโปร
ประเทศฟ<ลิปป<นส ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต และเขตปกครองพิเศษฮ(องกง
2.3 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอย(างเหมาะสมกับหนาที่
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 สัมภาษณเพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทํางานร(วมกับผูอื่น
จํานวน 30 คะแนน
3.2 สัมภาษณเพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของ
จํานวน 10 คะแนน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3.3 สัมภาษณเพื่อประเมินความรูภาษาไทยที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คะแนน
ในตําแหน(ง
3.4 ประเมินความรูเฉพาะสาขา
จํานวน 30 คะแนน
3.5 ประเมินความสามารถในการถ(ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 10 คะแนน
3.6 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเปนอาจารยของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คะแนน
3.7 สอบสอน โดยใหผูสมัครใชเวลาไม(เกิน 30 นาที
จํานวน 100 คะแนน
หมายเหตุ : ขอที่ 3.4 – 3.6 ประเมินโดยการนําเสนอผลงานทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษ ใชเวลาไม(เกิน 30 นาที
4. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
4.1 รูปถ(ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ(ายมาไม(เกิน 6 เดือน)
4.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
4.3 ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ IELTS ยอนหลังไม(เกิน 2 ปI
4.4 หนังสือรับรองการผ(านงาน (ถามี)
4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
4.6 ใบผ(านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร (ถามี)
4.7 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
4.8 ใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค (ถามี)
หลักฐานขอ 4.2-4.8 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ)านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
/หมายเหตุ...

-3หมายเหตุ หากยื่นหลักฐานการสมัครไม(ครบตามที่กําหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์
ผู ประสงคจะสมั คร ใหสมั ครผ( า นทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถาม
รายละเอี ย ดไดที ่ ห น( ว ยการเจาหนาที ่ โทร 0-2218-0362 ตั ้ ง แต( วั น ที ่ 10 ธั น วาคม 2563 จนถึ ง
วั น ที่ 28 กุมภาพันธ 2564 ในวันและเวลาทําการ (08.00 -17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในภายหลัง ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร.ปาลนี อัมรานนท)
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