ประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน)
ตาแหน่งอาจารย์ A-5
............................................
ด้วย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลั ย (หมวดเงิน อุดหนุ น ) ตาแหน่ งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ปฏิบัติงานประจาสาขาวิช าวิจัยการศึกษา
ภาควิช าวิจัย และจิ ตวิทยาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างขั้นต่าเดือนละ 35,450 บาท
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1.1 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.2 ไม่ เ ป็ น ผู้ วิ ก ลจริ ต และจิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรื อ คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.5 ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิ ดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐบริษัทเอกชน
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 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรืออยู่ระหว่างการรออนุมัติใบปริญญาบัตรจากสถาบัน
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการศึก ษา โดยมีพื้นฐานการศึกษา
ที่เน้นการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง หรือการวิจัยแบบผสมวิธี
2.2 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
2.2.1 คะแนน TOFEL (Paper-based Test : PBT)
ไม่น้อยกว่า 550 หรือ
2.2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT)
ไม่น้อยกว่า 79 หรือ
2.2.3 คะแนน CU-TEP
ไม่น้อยกว่า 75 หรือ
2.2.4 คะแนน IELTS
ไม่น้อยกว่า 6.5
3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
2
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 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (ตามข้อ 2.2)
ยกเว้ น ส าหรั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รที่ มี ก ารเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุ
จ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกาหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
(เอกสารในข้อ 3.2 – 3.6 ต้องนาฉบับตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
4 ค่าธรรมเนียมการสอบ
- วิชาภาษาไทย 300 บาท
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 เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน
100 คะแนน
เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กาหนด 30 นาทีและให้
คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม
5.3 สัมภาษณ์
100 คะแนน
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6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ ที่ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย น จะต้ อ งได้ ค ะแนนในวิ ช าภาษาไทยและวิ ช าทั ศ นคติ ใ นการเป็ น อาจารย์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนในวิชาเฉพาะตาแหน่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 จึงจะมีสิทธิ์นาเสนอ
ผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์
6.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมภาคนาเสนอผลงานทางวิชาการและภาคสัมภาษณ์สูงสุด
ทั้งนี้ แต่ละภาคจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
7. วัน เวลาและสถานที่ยื่นใบสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครผ่านทาง เว็บไซต์ของสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
และสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร โทร. 02-2182565 ต่อ 6330 – 2
ในวันและเวลาทาการ (08.00 – 17.00 น.)
ประกาศ ณ วันที่

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี

