ประกาศ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข"าเป#นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน(ง อาจารย
-----------------------------------------------------------ตามที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน(ง อาจารย A-5 จํานวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 35,450 บาท เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชา
สถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี นั้น เนื่องจากมีผู"สมัครน"อย จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่
31 ตุลาคม 2561 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู"สมัครสอบต"องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข"อบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว(าด"วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต(อไปนี้
1.1 มีอายุไม(ต่ํากว(าสิบแปดปAบริบูรณ
1.2 ไม( เป# นผู" วิกลจริ ตหรือ จิ ตฟCDนเฟE อนไม(สมประกอบ เป#นคนไร" ความสามารถ หรื อ คนเสมื อ น
ไร"ความสามารถ หรือเป#นโรคที่กําหนดไว"ในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม(เป#นผู"อยู(ระหว(างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งให"ออกจากราชการไว"ก(อน
1.4 ไม(เป#นผู"ดํารงตําแหน(งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ"าหน"าที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม(เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให"จําคุก เว"นแต(เป#นโทษสําหรับความผิดที่ได"กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม(เคยถูกลงโทษให"ออกหรื อไล(ออกตามข"อบังคับ นี้ หรือไม(เคยถูกลงโทษให"ออก ไล(ออก
หรื อ เลิ ก สั ญญาปฏิ บั ติ ง าน เพราะกระทํ า ผิ ดวิ นั ยร" า ยแรงตามข" อ บัง คั บ ระเบี ย บ หรื อ
ประกาศอื่นใดที่ใช"บังคับอยู(ก(อนวันที่ข"อบังคับนี้ใช"บังคับ
1.7 ไม( เคยถูกให"ออก ปลดออก หรื อไล( ออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิจ หน( วยงานอื่ นของรั ฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว(างประเทศ
1.8 ไม(เคยกระทํา การทุจริตในการสอบหรื อการคั ดเลือกเข" ารับราชการ หรื อเข" าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน(วยงานของรัฐ
1.9 ไม(เป#นผู"บกพร(องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม(เป#นผู"ที่ศาลได"พิพากษาให"ล"มละลาย และยังอยู(ในระหว(างการเป#นบุคคลล"มละลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน(ง
2.1 ผู"สมัครต"องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการประกันภัย
(มีความเชี่ยวชาญทางดานการจัดการการเสี่ยงภัย)
2.2 ผู"สมัครต"องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ
(มีความเชี่ยวชาญทางดาน Data Science หรือ Data Mining หรือ Machine Learning หรือ
Computational Statistics)

-22.3 ผู"สมัครต"องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม(เกิน 2 ปA ดังต(อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)
ไม(น"อยกว(า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม(น"อยกว(า 79
- คะแนน CU-TEP
ไม(น"อยกว(า 75
- คะแนน IELTS
ไม(น"อยกว(า 6.5
หรือ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป#นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการ
ใช" ภ าษาอั ง กฤษเป# น ภาษาทางการ (วุ ฒิ ที่ นํ า ใช" ใ นการสมั ค รงาน/บรรจุ จ" า ง) ตามที่
คณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลกํ าหนด ได" แก( สหราชอาณาจักร สหรั ฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศนิ ว ซี แ ลนด ประเทศไอรแลนด ประเทศสิ ง คโปร
ประเทศฟiลิปปiนส ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต" และเขตปกครองพิเศษฮ(องกง
2.4 มีความรู"ความสามารถในการใช"คอมพิวเตอรได"อย(างเหมาะสมกับหน"าที่
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 สอบข"อเขียน (200 คะแนน)
3.1.1 วิชาเฉพาะตําแหน(ง
100 คะแนน
3.1.2 วิชาภาษาไทย
100 คะแนน
3.2 สอบสอนและสอบสัมภาษณ (100 คะแนน )
(ให"ผู"สมัครกําหนดเรื่องที่ทําการสอบสอนตามสาขาวิชาที่เปiดรับสมัคร โดยใช"เวลาประมาณ
20 นาที และซักถาม)
4. หลักฐานที่ใช"ในการรับสมัคร
4.1 รูปถ(ายหน"าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ(ายมาไม(เกิน 6 เดือน)
4.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
4.3 ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ IELTS ย"อนหลังไม(เกิน 2 ปA
4.4 หนังสือรับรองการผ(านงาน (ถ"ามี)
4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ"ามี)
4.6 ใบผ(านการเกณฑทหาร หรือได"รับการยกเว"นทางทหาร
4.7 ทะเบียนบ"านและบัตรประจําตัวประชาชน
ผู"ประสงคจะสมัคร ให"สมัครผ(านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3
และสอบถามรายละเอียดได"ที่ โทร. 022185773 ตั้งแต(บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทําการ
(08.00-17.00 น.)
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ประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย ดร.พสุ เดชะรินทร)
คณบดี
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