ประกาศ คณะวิทยาศาสตร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง อาจารย A-5
-----------------------------------------------------------ดวยคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
(หมวดเงินอุดหนุน) ตําแหนง อาจารย A-5 อัตราเลขที่ 1908 และ 2921 จํานวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน
41,000 บาท วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข0อง เพื่อปฏิบัติงานที่
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว1าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต1อไปนี้
1.1 มีอายุไม1ต่ํากว1าสิบแปดป8บริบูรณ
1.2 ไม1เปนผูวิกลจริตหรือจิตฟ:;นเฟ<อนไม1สมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม1เปนผูอยู1ระหว1างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก1อน
1.4 ไม1เปนผูดํารงตําแหน1งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม1เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต1เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม1เคยถูกลงโทษใหออกหรื อไล1ออกตามขอบังคับ นี้ หรือไม1เคยถูกลงโทษใหออก ไล1ออก
หรื อ เลิ ก สั ญญาปฏิ บั ติ ง าน เพราะกระทํ า ผิ ดวิ นั ยรายแรงตามขอบัง คั บ ระเบี ย บ หรื อ
ประกาศอื่นใดที่ใชบังคับอยู1ก1อนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไม1 เคยถูกใหออก ปลดออก หรื อไล1 ออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิจ หน1 วยงานอื่ นของรั ฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว1างประเทศ
1.8 ไม1เคยกระทํา การทุจริตในการสอบหรื อการคั ดเลือกเขารับราชการ หรื อเขาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน1วยงานของรัฐ
1.9 ไม1เปนผูบกพร1องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม1เปนผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู1ในระหว1างการเปนบุคคลลมละลาย

-22. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน1ง
2.1 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท1า ในสาขาวิชาชีวเคมี
ชีววิทยาโมเลกุล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
2.2 ผูสมัครตองเรียนรายวิชาทางชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล หรือศาสตรที่เกี่ยวของมาไม1นอยกว1า
12 หน1วยกิต หรือเทียบเปนจํานวนไม1นอยกว1า 4 รายวิชา
2.3 ผูสมัครมีประสบการณวิจัยในต1างประเทศ ไม1นอยกว1า 6 เดือน
2.4 ผูสมัครตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม1เกิน 2 ป8 ดังต1อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)
ไม1นอยกว1า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP)
ไม1นอยกว1า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT)
ไม1นอยกว1า 79
- คะแนน CU-TEP
ไม1นอยกว1า 75
- คะแนน IELTS
ไม1นอยกว1า 6.5
หรือ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการ
ใชภาษาอั ง กฤษเป นภาษาทางการ (วุ ฒิ ที่ นํ า ใชในการสมั ค รงาน/บรรจุ จ าง) ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด ได0แก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิว ซีแลนด ประเทศไอรแลนด ประเทศสิ งคโปร
ประเทศฟ7ลิปป7นส ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต0 และเขตปกครองพิเศษฮองกง
2.5 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอย1างเหมาะสมกับหนาที่
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน1ง
3.2 ประเมินความรูเฉพาะสาขา
3.3 ประเมินความสามารถในการถ1ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
3.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเปนอาจารยของมหาวิทยาลัย
3.5 สัมภาษณ
4. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
4.1 รูปถ1ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ1ายมาไม1เกิน 6 เดือน)
4.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
4.3 ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ IELTS ยอนหลังไม1เกิน 2 ป8
4.4 หนังสือรับรองการผ1านงาน (ถามี)
4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
4.6 ใบผ1านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
4.7 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานข0อ 4.2-4.6 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกต0อง
ผานทางเว็บไซตพร0อมใบสมัคร

-3ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ1านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3
และสอบถามรายละเอียดไดที่งานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาศาสตร โทร. 02 218 5049 ตั้งแต1
บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ บอรดหนาอาคารแถบ นีละนิธิ
คณะวิทยาศาสตร และทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย ดร.พลกฤษณ แสงวณิช)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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