
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    ประกาศ 
คณะเศรษฐศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคดัเลือกเปนพนกังานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ 
--------------------------------------------------------- 

 
ดวยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อ

คัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 3 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาเอก เพื่อปฏิบัติงาน
หลักดานการเรียน การสอนและงานวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

 
1. คุณสมบัติทั่วไป 

ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 เร่ืองหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 

1.1 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
1.2 ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนไรความสามารถหรือคน

เสมือนไรความสามารถหรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3 ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
1.4 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง 
1.5 ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.6 ไมเคยถูกใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของ

รัฐ บริษัทเอกชนหรือองคการระหวางประเทศ 
1.7 ไมเคยถูกลงโทษเลิกสัญญาปฏิบัติงานเพราะกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอบังคับนี้ 

หรือขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่ใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชขอบังคับนี้ 
1.8 ไมเคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเขารับราชการหรือเขา

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐ 
1.9 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี
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2.   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
                     2.1   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร 

2.2  กรณีเปนบุคคลที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ไมใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะตอง
ไดคะแนน TOEFL 550 คะแนนขึ้นไปหรือไดผลสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่นที่เทียบไดกับ TOEFL ตั้งแต 
550 คะแนนขึ้นไป (ทั้งนี้ผลการสอบจะตองยอนหลังไดไมเกิน 2 ปในวันปดรับสมัคร)  

 
3.  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร 

 3.1    รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 2 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
จํานวน 2 รูป  

3.2  ใบปริญญาบัตรและ/หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาเอก โท 
และตรี 

3.3   บทความจํานวนไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 (เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
กลาวถึงประวัติและจุดเดนที่สําคัญและนาสนใจของตนเอง เปาหมายในชีวิต ความตองการและรูปแบบใน
การทํางานของตน ความสําเร็จที่นาประทับใจของตนในการศึกษา การทํางาน และประสบการณการทํางาน
ที่ผานมา (หากมี) ที่นาสนใจที่จะเปนประโยชนตอการทํางานในตําแหนงอาจารยนี้ 

3.4    บทวิเคราะหและความเห็นของตนเองเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
ตามความสนใจ  พรอมรับรองบทความเขียนดวยตนเอง 

3.5  ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน 
3.6   หลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานการเกณฑ 

ทหาร 
3.7   จดหมายรับรองจากหัวหนางานที่ทํางานหรือเคยรวมงานในที่ทํางานและ/หรือ จาก

อาจารยในสถาบันการศึกษาที่ตนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้น จํานวนอยางนอย 2 คน ระบุถึง
ความสามารถในการศึกษา ความสามารถดานวิชาการและบุคลิก ลักษณะและความสามารถในการอยูรวม
หรือทํางานรวมกับบุคคลอื่นๆ 

3.8    หลักฐานใบรับรองการผานงานและการมีประสบการณ (ถามี) 
3.9    สําเนาวิทยานิพนธปริญญาเอก 1 ชุด 
3.10  ใบแสดงผลการสอบ TOEFL หรือผลสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่นที่เทียบไดกับ

TOEFL (หากจําเปน) 
 (หลักฐานทุกอยางตองใชฉบับจริง และสําเนาซึ่งรับรองความถูกตองแทจริง 1 ชุด  ท้ังนี้

เอกสารตัวจริงสามารถนํามาแสดงภายในวันและเวลากอนเขานําเสนอผลงานทางวิชาการ  มิฉะนั้นจะถูกตัด
สิทธ์ิเนื่องจากยื่นเอกสารหลักฐานไมครบถวน) 
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4.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
4.1 การคัดเลือกเบื้องตน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากหลักฐานดังตอไปนี้ เพื่อ 

ประเมินคุณสมบัติเบื้องตนกับความสอดคลองและเหมาะสมตอความตองการ วามีครบถวน ไดแก 
4.1.1 ผลการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี 
4.1.2 บทความในหวัขอที่ 3.3  
4.1.3 บทวิเคราะหในหัวขอที่ 3.4  

4.2 การนําเสนอผลงานทางวิชาการดวยวาจา เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนเทานั้น  
จึงจะมีสิทธินําเสนอผลงานทางวิชาการดวยวาจา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      (เวลาในการนําเสนอ   
20 นาทีและซักถาม 10 นาที) เพื่อประเมิน  (ก) ความรูทางเศรษฐศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของกับสิ่งที่
นําเสนอ  20  คะแนน   (ข) ความสามารถในการถายทอดและนําเสนอผลงานทางวิชาการ 20 คะแนน  และ           
(ค) คุณลักษณะและความเหมาะสมกับการเปนอาจารยในดานการนําเสนอผลงานวิชาการ 10 คะแนน ทั้งนี้
จะตองไดคะแนนรวมเฉลี่ยจากกรรมการทุกทานที่เขาประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 และไมต่ํากวารอยละ 50 
ของแตละความรูความสามารถขอ (ก) (ข) และ (ค) นี้ 

4.3  การสัมภาษณ เพื่อประเมิน (ก) ความรู ความคิดและไหวพริบในการตอบคําถามเชิง 
วิชาการทั่วไป 20 คะแนน (ข) ความรูภาษาไทยที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 10 คะแนน  (ค) ภาษาอังกฤษที่
จําเปนตอการปฏิบัติงาน 10 คะแนน (ง) ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพและความเหมาะสมการเปนอาจารย 
10 คะแนนทั้งนี้จะตองไดคะะแนนรวมเฉลี่ยจากกรรมการทุกทานที่เขาประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 และไม
ต่ํากวารอยละ 50 ของแตละขอ (ก) (ข)  (ค) และ (ง) นี้ 
 

5.   เกณฑการตัดสิน 
เปนไปตามมติกรรมการคัดเลือกอาจารย คณะเศรษฐศาสตรโดยจะเรียงตามลําดับ 

คะแนนรวม  
 

ผูประสงคจะสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (พม. 11-1) 
ไดที่  http://personnel2.hrm.chula.ac.th/form/Pm11-1.pdf   โดยยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดังกลาว
ขางตนไดที่หนวยการเจาหนาที่   ช้ันลาง   คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตบัดนี้เปน 
ตนไปจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.00 น.) หรือสงเอกสารทาง
ไปรษณียลงทะเบียน 
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 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเบื้องตน เพื่อเขาสูขั้นตอนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
และการสัมภาษณ ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 
 
         ประกาศ  ณ  วนัที่ 14  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2554 
 
 

                                                                 (ศาสตราจารย ดร.ตีรณ พงศมฆพัฒน) 
                                  คณบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


