ประกาศ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน&ง อาจารย
------------------------------------------------------------

ตามที่วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน&ง อาจารย จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 35,450.- บาท เพือ่ ปฏิบัติงานใน วิทยาลัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข นั้น เนื่องจากมีผูสมัครนอยจึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 2 มีนาคม
2560 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว&าดวยการบริหารงานบุคคล
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 ยร ายแรงตามข อบัง 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 อเข าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน&วยงานของรัฐ
1.9 ไม&เป!นผูบกพร&องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม&เป!นผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู&ในระหว&างการเป!นบุคคลลมละลาย
/2. คุณสมบัติ…

-22. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง
2.1 ผู สมั ค รตองสํ า เร็ จการศึ กษาระดั บ ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท&า ในสาขาสาธารณสุ ข ศาสตร
วิทยาศาสตรสาธารณสุข หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
2.2 มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พในวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ อ ยู& ใ นฐานข อมู ล
ISI/SCOPUS โดยเป!นผูเขียนหลักหรือผูเขียนชื่อแรก และผลงานวิจัยตองมิใช&ส&วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บ
ปริญญา
2.3 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดี
2.4 ผูสมัครตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม&เกิน 2 ป> ดังต&อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)
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
หรือ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป!นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการ
ใช ภาษาอั ง กฤษเป! น ภาษาทางการ (วุ ฒิ ที่ นํ า ใช ในการสมั ค รงาน/บรรจุ จ าง) ตามที่
คณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลกํ าหนด ไดแก& สหราชอาณาจักร สหรั ฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศนิ ว ซี แ ลนด ประเทศไอรแลนด ประเทศสิ ง คโปร
ประเทศฟiลิปปiนส ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต และเขตปกครองพิเศษฮ&องกง
2.5 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอย&างเหมาะสมกับหนาที่
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 ประเมินความรูภาษาอังกฤษ
3.2 ประเมินความรูภาษาไทย
3.3 ประเมินความรูเฉพาะสาขาวิชา
3.4 ประเมินความสามารถในการถ&ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
3.5 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป!นอาจารยของมหาวิทยาลัย
3.6 สัมภาษณ
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 ป>
4.4 หนังสือรับรองการผ&านงาน (ถามี)
/4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ ...

-34.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
4.6 ใบผ&านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
4.7 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานขอ 4.2-4.7 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ'านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
5.

เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือว&าเป!นผูที่สอบผ&านการคัดเลือก นอกจากผ&านการประเมินความรูภาษาอังกฤษตาม ขอ 1)
ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยและตองไดรับคะแนนการประเมิน ตามขอ 2)–ขอ 5) ในแต&ละเรื่องไม&นอยกว&ากึ่งหนึ่ง
ตองไดรับคะแนนสัมภาษณในขอ 6) ไม&นอยกว&ารอยละ 60 และไดรับคะแนนรวมของการประเมิน ขอ 2) – 6)
ไม&นอยกว&ารอยละ 75
ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ&านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถาม
รายละเอียดไดที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข โทร. 0 218 8152-3 ตั้งแต&บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ใน
วันและเวลาทําการ (08.00 - 17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
และทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
สถิรกร พงศพานิช
(ศาสตราจารย ดร. สถิรกร พงศพานิช)
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
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