
 

 
ประกาศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เร่ือง    ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย    
ตําแหน%ง อาจารย 

------------------------------------------------------------ 
             ด�วย คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ประสงค�จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก 
เป#นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน' งอาจารย�  วุฒิปริญญาเอก ปฏิ บั ติงานประจําสาขาวิชาการสอน
ภาษาต'างประเทศ (วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 อัตรา อัตราค'าจ�าง 
ข้ันตํ่าเดือนละ 41,000 บาท โดยผู�สมัครจะต�องมีคุณสมบัติดังต'อไปน้ี 
 1.  คุณสมบัติท่ัวไป 

     ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข�อ 14 ของข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว'าด�วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ดังต'อไปน้ี  

1.1   มีอายุไม'ตํ่ากว'าสิบแปดป?บริบูรณ� 
1.2   ไม'เป#นผู�วิกลจริตหรือจิตฟABนเฟCอนไม'สมประกอบ ไม'เป#นคนไร�ความสามารถ 
       หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ หรือเป#นโรคท่ีกําหนดไว�ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3   ไม'เป#นผู�อยู'ระหว'างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก'อน 
1.4   ไม'เป#นผู�ดํารงตําแหน'งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าที่  
        ในพรรคการเมือง 
1.5   ไม'เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต'เป#นโทษสําหรับความผิดที่ได� 
       กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.6   ไม'เคยถูกให�ออก ปลดออก หรือไล'ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน'วยงานอ่ืนของรัฐ 
       บรษิัทเอกชน หรือองค�การระหว'างประเทศ 
1.7   ไม'เคยถูกลงโทษให�เลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยร�ายแรงตามข�อบังคับ 
       จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ว'าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 หรือข�อบังคับ 
       ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดท่ีใช�บังคับอยู'ก'อนวันประกาศใช�ข�อบังคับดังกล'าว 
1.8   ไม'เคยกระทําการทุจริตในการสอบ หรือการคัดเลือกเข�ารับราชการ หรือเข�า 
       ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 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 คุณวุฒิ 
2.1.1 สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศสเป#น

ภาษาต'างประเทศ หรือ 
2.1.2 สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชา

ภาษาศาสตร� หรือสาขาวิชาการสอนภาษาต'างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข�อง 
และต�องสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด�านการสอนภาษาฝรั่งเศส หรือ 

2.1.3 สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชา
ภาษาศาสตร� หรือสาขาวิชาการสอนภาษาต'างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข�อง 
และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสและมีประสบการณ�  
ด�านการสอนภาษาฝรั่งเศสอย'างน�อย 2 ป? 

 - คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)    ไม'น�อยกว'า   550 
 - คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม'น�อยกว'า   550 
 - คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT)  ไม'น�อยกว'า   79 
 - คะแนน CU-TEP     ไม'น�อยกว'า   75 
 - คะแนน IELTS       ไม'น�อยกว'า   6.5 

  หรือ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนเป#นภาษาอังกฤษในประเทศ 
ที่มีการใช�ภาษาอังกฤษเป#นภาษาทางการ ( วุฒิ ท่ี นําใช� ในการสมัครงาน/บรรจุจ�าง)  
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด ได�แก' สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา  
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตร เ ลีย ประ เทศนิวซี แลนด�  ประเทศไอร�แลนด�  
ประเทศสิงคโปร� ประเทศฟmลิปปmนส� ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต� และเขตปกครอง
พิเศษฮ'องกง 

 

     3.  หลักฐานที่ใช,ในการรับสมัคร 

3.1   รูปถ'ายหน�าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ'ายมาไม'เกิน 6 เดือน)   
3.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา 
3.3 ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ IELTS ย�อนหลังไม'เกิน 2 ป? 
3.4 หนังสือรับรองการผ'านงาน (ถ�ามี) 
3.5 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ�ามี) 
3.6 ใบผ'านการเกณฑ�ทหาร หรือได�รับการยกเว�นทางทหาร 
3.7 ทะเบียนบ�านและบัตรประจําตัวประชาชน 
หลักฐานข,อ 3.2-3.7 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือช่ือกํากับ และรับรองสําเนาถูกต,อง  
ผ%านทางเว็บไซตพร,อมใบสมัคร 
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            4.  ค'าธรรมเนียมการสอบ     
      -   วิชาภาษาไทย            300   บาท (เรียกเก็บค'าธรรมเนียมในวันสอบ) 

 
 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�อที่ภาควิชา  

        เป#นผู�กําหนด 30 นาที และให�คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู�ฟAงซักถาม  
                  5.3   สัมภาษณ�      (100 คะแนน)                 
                                          

  6.  เกณฑ�การตัดสิน    
         6.1 ผู� ท่ี ถือว'าสอบผ'านข�อเขียน จะต�องได�คะแนนในวิชาภาษาไทยและวิชาทัศนคติ 
ในการเป#นอาจารย� ไม'น�อยกว'าร�อยละ 60 และได�คะแนนในวิชาเฉพาะตําแหน'ง ไม'น�อยกว'า  
ร�อยละ 75 จึงจะมีสิทธ์ินําเสนอผลงานทางวิชาการและสาธิตการสอน 

  6.2 ผู�ที่ ถือว'าสอบผ'านการนําเสนอผลงานทางวิชาการและสาธิตการสอน ต�องได�คะแนน  
ไม'น�อยกว'าร�อยละ 75 จึงจะมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ� 

    6.3 ผู� ท่ีได�รับการคัดเลือก จะต�องได�คะแนนรวมภาคนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
สาธิตการสอนและภาคสัมภาษณ�สูงสุด ทั้งน้ี แต'ละภาคจะต�องไม'น�อยกว'าร�อยละ 75 

 
 
ให�ผู�ประสงค�จะสมัครเข�ารับการคัดเลือก สมัครผ'านทาง เว็ปไซด�ของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3  
ต้ังแต'บัดน้ี จนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 และสอบถามรายละเอียดได�ท่ี กลุ'มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย�  
ฝyายบริหาร โทร. 02-2182565 ต'อ 6330 – 2 ในวันและเวลาทําการ (08.00 – 17.00 น.)   
     
                ประกาศ  ณ  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562                                     
       
   

         ศิริเดช สุชีวะ     
                   (รองศาสตราจารย� ดร. ศิริเดช   สุชีวะ) 
                              คณบดี 
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