
 

ประกาศคณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) 

ตําแหน&งอาจารย� A-5 
............................................ 

 

 ด�วย คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย มีความประสงค�รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป#นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) ตําแหน)งอาจารย� วุฒิปริญญาเอก ปฏิบัติงานประจําสาขาวิชาวิจัยการศึกษา  
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร� จํานวน 1 อัตรา อัตราค)าจ�างข้ันตํ่าเดือนละ 35,450 บาท  
โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 
 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว)าด�วยการบริหารงาน
บุคคล  พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ�ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต)อไปน้ี  

1.1 มีอายุไม)ตํ่ากว)าสิบแปดป@บริบูรณ� 
1.2 ไม)เป#นผู�วิกลจริตและจิตฟBCนเฟDอนไม)สมประกอบ ไม)เป#นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�

ความสามารถ หรือเป#นโรคที่กําหนดไว�ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม)เป#นผู�อยู)ระหว)างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก)อน 
1.4 ไม)เป#นผู�ดํารงตําแหน)งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรค

การเมือง 
1.5 ไม)เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต)เป#นโทษสําหรับความผิดที่ได�กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.6 ไม) เคยถูกให�ออก ปลดออก หรือไล)ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน)วยงานอ่ืนของรัฐ

บริษัทเอกชน หรือองค�การระหว)างประเทศ 
1.7 ไม)เคยถูกลงโทษให�เลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยร�ายแรงตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย ว)าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 หรือข�อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใด
ที่ใช�บังคับอยู)ก)อนวันประกาศใช�ข�อบังคับดังกล)าว 

1.8 ไม)เคยกระทําการทุจริตในการสอบ หรือการคัดเลือกเข�ารับราชการ หรือปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย หรือหน)วยงานของรัฐ 

1.9 ไม)เป#นผู�บกพร)องในศีลธรรมอันดี 
1.10 ไม)เป#นผู�ท่ีศาลได�พิพากษาให�ล�มละลาย และยังอยู)ในระหว)างการเป#นบุคคลล�มละลาย 
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2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน)ง 
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรืออยู)ระหว)างการรออนุมัติใบปริญญาบัตรจาก

สถาบัน สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยการศึกษา โดยมีพื้นฐาน
การศึกษาท่ีเน�นการวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูง การวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูง หรือการวิจัยแบบผสมวิธี   

2.2 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม)เกิน 2 ป@ ดังต)อไปน้ี 
2.2.1 คะแนน TOFEL (Paper-based Test : PBT)  ไม)น�อยกว)า 550 หรือ 
2.2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม)น�อยกว)า   79 หรือ 
2.2.3 คะแนน CU-TEP      ไม)น�อยกว)า   75 หรือ 
2.2.4 คะแนน IELTS     ไม)น�อยกว)า   6.5 
 

3. เอกสารและหลักฐานที่จะต�องนํามาย่ืนในการสมัคร 
3.1  รูปถ)ายหน�าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ)ายมาไม)เกิน 6 เดือน)   2 รูป 
3.2  สําเนาทะเบียนบ�าน และสําเนาบัตรประชาชน                                2  ชุด                                                  
3.3  สําเนาใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (ทุกปริญญา)         2   ชุด 
3.4  หลักฐานอ่ืน ๆ เช)น ใบเปล่ียนช่ือ ใบเปล่ียนช่ือสกุล ทะเบียนสมรส    2   ชุด 
3.5  ใบผ)านการเกณฑ�ทหารหรือได�รับการยกเว�นทหาร                          2   ชุด  
3.6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม)เกิน 2 ป@ (ตามข�อ 2.2)  
       ยกเว�นสําหรับผู� สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ มีการเรียนการสอนเป#นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศท่ีมีการใช�ภาษาอังกฤษเป#นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช�ในการสมัครงาน/
บรรจุจ�าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได�แก) สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด� ประเทศไอร�แลนด� ประเทศสิงคโปร� 
ประเทศฟjลิปปjนส� ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต� และเขตปกครองพิเศษฮ)องกง 
(เอกสารในข�อ 3.2 – 3.6 ต�องนําฉบับตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด�วย) 
 

4  ค)าธรรมเนียมการสอบ 
- วิชาภาษาไทย 300 บาท 

 

5. วิธีการคัดเลือก 
5.1 สอบข�อเขียน 
 5.1.1 วิชาภาษาไทย    100 คะแนน 
 5.1.2 วิชาเฉพาะตําแหน)ง   100 คะแนน 
 5.1.3 ทดสอบทัศนคติในการเป#นอาจารย�  100 คะแนน 
5.2 เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน  100 คะแนน 
 เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข�อที่ภาควิชาเป#นผู�กําหนด 30 นาที 
และให�คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู�ฟBงซักถาม  
5.3 สัมภาษณ�        100 คะแนน 
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6. เกณฑ�การตัดสิน 
6.1 ผู�ที่สอบผ)านข�อเขียน จะต�องได�คะแนนในวิชาภาษาไทยและวิชาทัศนคติในการเป#นอาจารย�  
ไม)น�อยกว)าร�อยละ 60 และได�คะแนนในวิชาเฉพาะตําแหน)ง ไม)น�อยกว)า ร�อยละ 75 จึงจะมีสิทธ์ิ
นําเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ� 
6.2 ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก จะต�องได�คะแนนรวมภาคนําเสนอผลงานทางวิชาการและภาคสัมภาษณ�
สูงสุด  ทั้งน้ี แต)ละภาคจะต�องไม)น�อยกว)าร�อยละ 75 

 
 

7. วัน เวลาและสถานที่ย่ืนใบสมัคร 
ให�ผู�ประสงค�จะสมัครเข�ารับการคัดเลือก สมัครผ)านทาง เว็บไซต�ของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ ต้ังแต)บัดน้ี จนถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2562 
และสอบถามรายละเอียดได�ที่กลุ)มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย� ฝvายบริหาร โทร. 02-2182565 ต)อ 6330 – 2  
ในวันและเวลาทําการ (08.00 – 17.00 น.) 
   
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 
                            ศิริเดช สุชีวะ 
              (รองศาสตราจารย� ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

                     คณบดี 
                  484/2561 
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