
 

 

 

ประกาศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข!าเป"นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน&ง อาจารย 
------------------------------------------------------------ 

 ด�วย คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย มีความประสงค�รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป"นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน&งอาจารย� วุฒิปริญญาเอก ปฏิบัติงานประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ  
ดนตรีและนาฏศิลป/ศึกษา คณะครุศาสตร� จํานวน 1 อัตรา อัตราค&าจ�างข้ันตํ่าเดือนละ 41,000 บาท โดยผู�สมัคร
จะต�องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว&าด�วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ�ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต&อไปน้ี 
1.1 มีอายุไม&ตํ่ากว&าสิบแปดป>บริบูรณ� 
1.2 ไม&เป"นผู�วิกลจริตหรือจิตฟ@AนเฟBอนไม&สมประกอบ เป"นคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือน 

ไร�ความสามารถ หรือเป"นโรคที่กําหนดไว�ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม&เป"นผู�อยู&ระหว&างถูกส่ังพักงาน พักราชการหรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก&อน 
1.4 ไม&เป"นผู�ดํารงตําแหน&งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าที่ในพรรค

การเมือง 
1.5 ไม&เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต&เป"นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.6 ไม&เคยถูกลงโทษให�ออกหรือไล&ออกตามข�อบังคับน้ี  หรือไม&เคยถูกลงโทษให�ออก ไล&ออก  

หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน  เพราะกระทําผิดวินัยร�ายแรงตามข�อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
อ่ืนใดท่ีใช�บังคับอยู&ก&อนวันที่ข�อบังคับน้ีใช�บังคับ 

1.7 ไม&เคยถูกให�ออก ปลดออก หรือไล&ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน&วยงานอ่ืนของรัฐ  
บริษัทเอกชน  หรือองค�การระหว&างประเทศ 

1.8 ไม&เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยหรือหน&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 สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางสาขาวิชาดนตรีศึกษา หรือ 
2.2 สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง โดยจะต�องสําเร็จการศึกษา 

วุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิปริญญาโททางการศึกษา (ครุศาสตร�/ศึกษาศาสตร�) 
2.3 ถ�ามีผลงานทางวิชาการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติท่ีไม&เป"นส&วนหน่ึง 

ของการสําเร็จการศึกษา จะได�รับการพิจารณาเป"นกรณีพิเศษ  
2.4 ผู�สมัครต�องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม&เกิน 2 ป> ดังต&อไปน้ี 

 - 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"นภาษาอังกฤษในประเทศท่ีมีการ
ใช�ภาษาอังกฤษเป"นภาษาทางการ ( วุฒิ ท่ี นําใช� ในการสมัครงาน/บรรจุจ�าง) ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด ได�แก& สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด� ประเทศไอร�แลนด� ประเทศสิงคโปร� 
ประเทศฟnลิปปnนส� ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต� และเขตปกครองพิเศษฮ&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 

 
 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 เสนอผลงาน... 
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5.2  เสนอผลงานวิชาการ      (100  คะแนน) 

เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที สาธิตการสอน 30 นาที และให�คณะกรรมการคัดเลือกฯ  
และผู�ฟ@งซักถาม 

5.3  สัมภาษณ�      (100 คะแนน) 
 

6.  เกณฑการตัดสิน    
    6 .1 ผู�ที่ ถือว& าสอบผ& านข�อเ ขียน 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� ท่ีถือว&าสอบผ&านการนําเสนอผลงานทางวิชาการและสาธิตการสอน ต�องได�คะแนน  
ไม&น�อยกว&าร�อยละ 75 จึงจะมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ� 

6.3 ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก จะต�องได�คะแนนรวมภาคนําเสนอผลงานทางวิชาการ สาธิตการสอน 
และภาคสัมภาษณ�สูงสุด ทั้งน้ี แต&ละภาคจะต�องไม&น�อยกว&าร�อยละ 75 

 
ให�ผู�ประสงค�จะสมัครเข�ารับการคัดเลือก สมัครผ&านทาง เว็บไซต�ของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย http://www.recruit .hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3  
ต้ังแต&วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จนถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 และสอบถามรายละเอียดได�ที่กลุ&มภารกิจบริหาร
ทรัพยากรมนุษย� ฝ{ายบริหาร โทร. 02-2182565 ต&อ 6330 – 2 ในวันและเวลาทําการ (08.00 – 17.00 น.)  
ทั้งน้ี หากผู�สมัครไม&สามารถส&งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได�ครบถ�วนผ&านระบบการสมัคร โปรดส&งเอกสาร
เพิ่มเติมทางอีเมล cueduhr@gmail.com   

 
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
           ศิริเดช สุชีวะ 
 (รองศาสตราจารย� ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

    คณบดี           
     319/2562      
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