ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินรายได)
ตําแหน(ง สัตวแพทย P7
-----------------------------------------------------------ดวย คณะสัต วแพทยศาสตร จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะขยายเวลารั บสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินรายได) ตําแหน(ง สัตวแพทย P7 อัตราเลขที่ 12096 จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 28,900 บาท เพื่อปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลสัตวเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว(าดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต(อไปนี้
1.1 มีอายุไม(ต่ํากว(าสิบแปดป>บริบูรณ
1.2 ไม(เปนผูวิกลจริตหรือจิตฟ@AนเฟBอนไม(สมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือน
ไรความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม(เปนผูอยู(ระหว(างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก(อน
1.4 ไม(เปนผูดํารงตําแหน(งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
1.5 ไม( เ คยถู กจํ า คุ กโดยคํ า พิ พากษาถึ งที่ สุ ดใหจํ า คุ ก เวนแต( เ ป นโทษสํ า หรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม(เคยถูกลงโทษใหออกหรือไล(ออกตามขอบังคับนี้ หรือไม(เคยถูกลงโทษใหออก ไล(ออก
หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศอื่นใดที่ใชบังคับอยู(ก(อนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไม(เคยถูกใหออก ปลดออก หรือไล(ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน(วยงานอื่นของรัฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว(างประเทศ
1.8 ไม(เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน(วยงานของรัฐ
1.9 ไม(เปนผูบกพร(องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม(เปนผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู(ในระหว(างการเปนบุคคลลมละลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน(ง
2.1 สําเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2.2 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไดแก( TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย(างใด
อย(างหนึ่ง ซึ่งตองมีอายุไม(เกิน 2 ป> นับถึงวันปZดรับสมัคร
2.2.1 กรณีเปนบุคคลภายนอก ตองมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
2.2.1.1 คะแนน TOEIC
ไม(นอยกว(า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2.2.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม(นอยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
/2.2.1.3 คะแนน CU-TEP…

-22.2.1.3 คะแนน CU-TEP ไม(นอยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
2.2.1.4 คะแนน IELTS
ไม(นอยกว(า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
2.2.1.5 คะแนน TOEFL (PBT) ไม(นอยกว(า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
2.2.1.6 คะแนน TOEFL (ITP) ไม(นอยกว(า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
2.2.1.7 คะแนน TOEFL (iBT) ไม(นอยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา
2.4 ไดรับการเพิ่มพูนความรูทางคลินิก เช(น ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย หรือ
มีประสบการณในการรักษาสัตวเลี้ยงไม(นอยกว(า 1 ป>
2.5 เพศชายตองผ(านการเกณฑทหาร
3. ความรูความสามารถ
-

ความรู
ทักษะ
(Knowledge)
(Skill)
กระบวนการทํางานของ - ทักษะในการปฏิบัติการ
ทางการรักษา
สัตวแพทย
มาตรฐานสัตวแพทยใน - ทักษะการใชเครื่องมือ
การปฏิบัติการทางการ
วัสดุ/อุปกรณทาง
การแพทย
รักษา
ใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปไดดี
อ(านเขียนและพูด
ภาษาอังกฤษไดดี

ความสามารถดานความคิด/บุคลิกภาพ
ความสามารถทั่วไป
(Mental Abilities/Personalities)
- การใหบริการ
- สามารถปฏิบตั ิงาน
- มนุษยสัมพันธ
นอกเวลาทําการ และ
- การสื่อสาร
ในวันหยุดทําการได
- การแกไขป@ญหาเฉพาะหนา
- ความละเอียดรอบคอบ/ช(างสังเกต
- ความรับผิดชอบ

4. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ อาทิเช(น
4.1 ตรวจวินิจฉัยโรค และรักษาสัตวปoวยที่มารับการรักษา
4.2 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน(ง
5.2 ประเมินความรูเฉพาะตําแหน(ง
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน(ง
5.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน(ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑการผานระดับปานกลางขึ้นไป)
5.5 สัมภาษณ
6. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
6.1 รูปถ(ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ(ายมาไม(เกิน 6 เดือน)
6.2 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
6.4 หนังสือรับรองการผ(านงาน (ถามี)
6.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
6.6 ใบผ(านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
6.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถามี)
/หลักฐาน….

-3หลักฐานขอ 6.2-6.8 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ'านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ(านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอียดไดที่ หน(วยการเจาหนาที่ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทร. 0-218-9775 ตั้งแต(บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ณ บอรดสํานักคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย น.สพ.ดร.รุ(งโรจน ธนาวงษนุเวช)
คณบดี
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