ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน)
ตาแหน่งอาจารย์
-----------------------------------------------------------ด้วย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) ตาแหน่งอาจารย์ ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาควิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน จ านวน 1 อั ต รา อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าเดื อ นละ 20,600 บาท ส าหรั บ วุ ฒิ
ปริญญาตรี อัตราค่าจ้างขั้นต่าเดือนละ 25,100 บาท สาหรับวุฒิปริญญาโท และอัตราค่าจ้างขั้นต่าเดือนละ
35,450 บาท สาหรับวุฒิปริญญาเอก โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและมีขั้นตอนการคัดเลือกดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 14 ของข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
1.1 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
1.5 ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
1.7 ไม่เคยถูกลงโทษให้เลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทาผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 หรือข้อบังคับ
ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าว
1.8 ไม่เคยกระทาการทุจริตในการสอบ หรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐ
1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม่เป็นผู้ที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย
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2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา
(ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) หรือ
2.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา
(ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และกาลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
2.3 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา(ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และกาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
2.4 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
2.4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 หรือ
2.4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 หรือ
2.4.3 คะแนน CU-TEP
ไม่น้อยกว่า 75 หรือ
2.4.4 คะแนน IELTS
ไม่น้อยกว่า 6.5
3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 3 x 4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี
4 รูป
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 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หรือผลสอบ TOEFL ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี (ยกเว้นสาหรับผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยหรือ
ประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการตามที่คณะกรรมการบริหาร
บุคคลกาหนด)
(เอกสารในข้อ 3.2 – 3.6 ต้องนาฉบับตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
4. ค่าธรรมเนียมการสอบ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบดังนี้
- วิชาภาษาไทย
300 บาท
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5. วิธีการคัดเลือก
5.1 สอบข้อเขียน
5.1.1 วิชาภาษาไทย
(100 คะแนน)
5.1.2 วิชาเฉพาะตาแหน่ง
(100 คะแนน)
5.1.3 ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์
(100 คะแนน)
5.2 เสนอผลงานวิชาการ
(100 คะแนน)
(ให้ผู้สมัครกาหนดเรื่องที่จะเสนอผลงานวิชาการเองโดยใช้ เวลา 1 ช.ม.
ซึ่งแบ่งเป็นเวลานาเสนอผลงานวิชาการ 45 นาที และซักถาม 15 นาที)
5.3 สัมภาษณ์
(100 คะแนน)
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน จะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้
คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์นาเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์
6.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนภาคนาเสนอผลงานวิชาการ และภาค
สัมภาษณ์สูงสุด ทั้งนี้ แต่ละภาคจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
7. วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลื อ ก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มภารกิจบริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ฝ่ า ยบริ ห าร คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่

(รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี

