ประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน)
ตาแหน่งอาจารย์ A-5
............................................
ด้ ว ย คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ประสงค์ จ ะรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ปฏิบัติงานประจาสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างขั้นต่าเดือนละ 35,450 บาท
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและขั้นตอนการคัดเลือกดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1.1 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.2 ไม่ เป็ น ผู้ วิ ก ลจริ ต และจิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ ไม่ เป็ น คนไร้ค วามสามารถหรือ คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.5 ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษส าหรับความผิ ดที่ ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐบริ ษัทเอกชน
หรือองค์การระหว่างประเทศ
1.7 ไม่เคยถูกลงโทษให้เลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทาผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 หรือข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่
ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าว
1.8 ไม่เคยกระทาการทุจริตในการสอบ หรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานของรัฐ
1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม่เป็นผู้ที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย
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2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 มีวุฒิปริญญาเอกวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1.1 ส าเร็จ การศึกษาวุฒิ ป ริญ ญาเอก ทางสาขาวิช าฟิสิ กส์ หรือ สาขาวิช าเคมี หรือ สาขาวิช า
ชีววิทยา หรือ สาขาวิชาธรณีวิทยา และจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
2.1.2 สาเร็จการศึกษาวุฒิ ป ริญญาเอก ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ศึกษา/การสอน
วิทยาศาสตร์ หรือ
2.1.3 ส าเร็ จ การศึ ก ษาวุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก ทางหลั ก สู ต รและการสอน หรื อ สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และจบการศึกษาระดับ ปริ ญ ญาโทและปริญ ญาตรีทางสาขาสาขาวิช าฟิสิ กส์ หรือ สาขาวิช าเคมี หรื อ สาขาวิช า
ชีววิทยา หรือ สาขาวิชาธรณีวิทยา
2.2 ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการจั ด การการศึ ก ษาทางดาราศาสตร์ แ ละอวกาศ โลกและบรรยากาศ
ธรณีวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.3 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
2.3.1 คะแนน TOFEL (Paper-based Test : PBT)
ไม่น้อยกว่า 550 หรือ
2.3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT)
ไม่น้อยกว่า 79 หรือ
2.3.3 คะแนน CU-TEP
ไม่น้อยกว่า 75 หรือ
2.3.4 คะแนน IELTS
ไม่น้อยกว่า 6.5
3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
4
ชุด
3.2 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน
2
ชุด
3.3 สาเนาใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (ทุกปริญญา)
2
ชุด
3.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
2
ชุด
3.5 ใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นทหาร
2
ชุด
3.6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (ตามข้อ 2.2)
- ยกเว้นสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย
หรื อ ประเทศที่ มี ก ารใช้ ภ าษาอั งกฤษเป็ น ภาษาทางการ (วุ ฒิ ที่ ใช้ ในการสมั ค รงาน/บรรจุ จ้ าง)
ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกาหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
(เอกสารในข้อ 3.2 – 3.6 ต้องนาฉบับตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
4. ค่าธรรมเนียมการสอบ
- วิชาภาษาไทย 300 บาท
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
5.1 สอบข้อเขียน
5.1.1 วิชาภาษาไทย
5.1.2 วิชาเฉพาะตาแหน่ง
5.1.3 ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์

100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
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5.2 เสนอผลงานวิชาการ
100 คะแนน
ให้ ผู้ ส มั ค รก าหนดเรื่ อ งที่ จ ะเสนอผลงานวิ ช าการเองโดยใช้ เวลา 1 ชั่ ว โมง ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น เวลา
นาเสนอผลงานวิชาการ 45 นาที และซักถาม 15 นาที
5.3 สัมภาษณ์
100 คะแนน
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน จะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์นาเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์
6.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมภาคนาเสนอผลงานทางวิชาการและภาคสัมภาษณ์สูงสุด
ทั้งนี้ แต่ละภาคจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
7. วัน เวลาและสถานที่ยื่นใบสมัคร
ให้ ผู้ป ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มภารกิจ บริห ารทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ ายบริ ห าร คณะครุ ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย ตั้งแต่ วันที่ 6 มิถุ นายน 2561 จนถึงวั นที่ 29 มิถุนายน 2561
เวลา 08.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-2182565 ต่อ 6332 และ 6335
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี
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