ประกาศ คณะจิตวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน$ง อาจารย% A-5 (แขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย%และการทํางาน)
-----------------------------------------------------------ดวย คณะจิ ตวิ ท ยา จุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลั ย มี ความประสงคจะรั บสมั ครพนัก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายวิ ชาการ ตําแหน! ง อาจารย A-5 (แขนงวิ ชาจิ ต วิ ท ยาทรั พ ยากรมนุ ษ ยและการทํา งาน) จํา นวน 1 อั ตรา
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 41,000 บาท ประจําคณะจิตวิทยา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ว!าดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต!อไปนี้
1.1 มีอายุไม!ต่ํากว!าสิบแปดป=บริบูรณ
1.2 ไม!เป>นผูวิกลจริตหรือจิตฟ@AนเฟBอนไม!สมประกอบ เป>นคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือเป>นโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม!เป>นผูอยู!ระหว!างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก!อน
1.4 ไม!เป>นผูดํารงตําแหน!งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม!เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต!เป>นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม!เคยถูกลงโทษใหออกหรื อไล!ออกตามขอบังคับ นี้ หรือไม!เคยถูกลงโทษใหออก ไล!ออก
หรื อ เลิ ก สั ญญาปฏิ บั ติ ง าน เพราะกระทํ า ผิ ดวิ นั ยรายแรงตามขอบัง คั บ ระเบี ย บ หรื อ
ประกาศอื่นใดที่ใชบังคับอยู!ก!อนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไม! เคยถูกใหออก ปลดออก หรื อไล! ออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิจ หน! วยงานอื่ นของรั ฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว!างประเทศ
1.8 ไม!เคยกระทํา การทุจริตในการสอบหรื อการคั ดเลือกเขารับราชการ หรื อเขาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน!วยงานของรัฐ
1.9 ไม!เป>นผูบกพร!องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม!เป>นผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู!ในระหว!างการเป>นบุคคลลมละลาย
1.11 ไม!เคยถูกเลิกหรือสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงาน ดวยเหตุไม!ไดรับการกําหนดตําแหน!งทางวิชาการที่
สู ง ขึ้ น ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดตามขอบั ง คั บ จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย ว! า ดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 หรือสภามหาวิทยาลัยมีมติไม!อนุมัติการขอกําหนดตําแหน!งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น

/2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน!ง ...

-22. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน!ง
2.1 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Industrial and Organizational
Psychology, Human Resource Development หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
2.2 ผูสมัครตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม!เกิน 2 ป= (นับถึงวันปlดรับสมัคร) ดังต!อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)
ไม!นอยกว!า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP)
ไม!นอยกว!า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT)
ไม!นอยกว!า 79
- คะแนน CU-TEP
ไม!นอยกว!า 75
- คะแนน IELTS
ไม!นอยกว!า 6.5
หรือสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป>นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยหรือ
ประเทศที่มี การใชภาษาอังกฤษเป>นภาษาทางการ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
กํ า หนด ไดแก! สหราชอาณาจั ก ร สหรั ฐ อเมริ ก า ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลี ย
ประเทศนิวซีแลนด ประเทศไอรแลนด ประเทศสิงคโปร ประเทศฟlลิปปlนส ประเทศอินเดีย
ประเทศแอฟริกาใต และเขตปกครองพิเศษฮ!องกง
2.3 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอย!างเหมาะสมกับหนาที่
3 วิธีการคัดเลือก
3.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเป>นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน!ง
3.2 ประเมินความรูเฉพาะสาขา
3.3 ประเมินความสามารถในการถ!ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
3.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป>นอาจารยของมหาวิทยาลัย
3.5 สัมภาษณ
4 หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
4.1 รูปถ!ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ!ายมาไม!เกิน 6 เดือน)
4.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
4.3 บทความ หรืองานวิจัยฉบับเต็มที่ไดรับการตีพิมพ (ถามี)
4.4 ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ IELTS ยอนหลังไม!เกิน 2 ป=
นับถึงวันปlดรับสมัคร
4.5 หนังสือรับรองการผ!านงาน (ถามี)
4.6 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
4.7 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
4.8 กรณีผูสมัครเป>นเพศชายตองแสดงใบผ!านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
หลักฐานขอ 4.2 - 4.8 แนบไฟล%สําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ$านทางเว็บไซต%พรอมใบสมัคร
/ผูประสงคจะสมัคร...

-3ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ!านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3
และสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 0-2218-0362 ตั้งแต!บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 ในวันและเวลาทําการ
(08.30 - 17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

(ผูช!วยศาสตราจารย ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ)
คณบดีคณะจิตวิทยา
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