ประกาศ คณะสหเวชศาสตร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน)
ตําแหน(ง อาจารย A-5
-----------------------------------------------------------ตามที่ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
(หมวดเงินอุดหนุน) ตําแหน(ง อาจารย A-5 จํานวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ FF005637 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท
วุฒิปริญญาเอก เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชารังสีเทคนิคและฟ<สิกสทางการแพทย คณะสหเวชศาสตร นั้น เนื่องจากมี
ผูสมัครนอย จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว(าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต(อไปนี้
1.1 มีอายุไม(ต่ํากว(าสิบแปดปIบริบูรณ
1.2 ไม( เ ป นผู วิกลจริ ต หรื อจิ ต ฟJK นเฟL อนไม( สมประกอบ เป นคนไรความสามารถ หรื อคนเสมื อนไร
ความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม(เปนผูอยู(ระหว(างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก(อน
1.4 ไม(เปนผูดํารงตําแหน(งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรื อเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม(เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต(เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม(เคยถูกลงโทษใหออกหรือไล(ออกตามขอบังคับนี้ หรือไม(เคยถูกลงโทษใหออก ไล(ออก หรือเลิก
สัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช
บังคับอยู(ก(อนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไม(เคยถูกใหออก ปลดออก หรือไล(ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน(วยงานอื่นของรัฐ บริษัทเอกชน
หรือองคการระหว(างประเทศ
1.8 ไม( เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบหรื อ การคั ด เลื อ กเขารั บ ราชการ หรื อ เขาปฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยหรือหน(วยงานของรัฐ
1.9 ไม(เปนผูบกพร(องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม(เปนผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู(ในระหว(างการเปนบุคคลลมละลาย
1.11 ไม(เคยถูกเลิกหรือสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงาน ดวยเหตุไม(ไดรับการกําหนดตําแหน(งทางวิชาการที่
สูงขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ว(าดวย การบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2557 หรือสภามหาวิทยาลัยมีมติไม(อนุมัติการขอกําหนดตําแหน(งทางวิชาการที่
สูงขึ้น
/2. คุณสมบัติ...

-22. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน(ง
2.1 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชารังสีวิทยา สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และจะตองสําเร็จ
การศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ชารั งสี เทคนิ ค โดยตองมีใบอนุ ญาตประกอบโรคศิ ล ปะ
สาขาวิชารังสีเทคนิค จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาวิชารังสีเทคนิค
2.3 ผูสมัครตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม(เกิน 2 ปI ดังต(อไปนี้
2.3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)
ไม(นอยกว(า 550
2.3.2 คะแนน TOEFL (Institutional Test Program: ITP)
ไม(นอยกว(า 550
2.3.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test : IBT)
ไม(นอยกว(า 79
2.3.4 คะแนน CU-TEP
ไม(นอยกว(า 75
2.3.5 คะแนน IELTS
ไม(นอยกว(า 6.5
หรือ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ในประเทศที่มีการใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการ (วุฒิที่นําใชในการสมัครงาน/ บรรจุจาง) ตามที่คณะกรรมการ
บริ ห ารงานบุ คคลกํ าหนด ไดแก( สหราชอาณาจักร สหรั ฐอเมริ กา ประเทศแคนาดา ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด ประเทศไอรแลนด ประเทศสิงคโปร ประเทศฟ<ลิปป<นส ประเทศ
อินเดีย ประเทศแอฟริกาใต และเขตปกครองพิเศษฮ(องกง
2.4 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 (ที่ยังไม(หมดอายุ)
/หลักฐาน...

-3หลักฐานขอ 4.2-4.8 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ)านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
หมายเหตุ หากยื่นหลักฐานการสมัครไม(ครบตามที่กําหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์
ผู ประสงคจะสมั คร ใหสมั ครผ( า นทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถาม
รายละเอียดไดที่หน(วยการเจาหนาที่ โทร 0-2218-0362 ตั้งแต( วันที่ 10 ธันวาคม 2563 จนถึง วันที่ 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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