
 

ประกาศคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุน 

ตําแหน$ง อาจารย A-5 วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมายมหาชน (กฎหมายปกครอง) 
----------------------------------------------- 

 

ด/วยคณะนิติศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย 
หมวดเงินอุดหนุน ตําแหน$ง อาจารย A-5 วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมายมหาชน (กฎหมายปกครอง) จํานวน 
1 อัตรา  มีรายละเอียดดังต$อไปน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
ผู/สมัครสอบต/องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข/อบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ว$าด/วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต$อไปน้ี 
1.1   มีอายุไม$ตํ่ากว$าสิบแปดป:บริบูรณ 
1.2 ไม$เป!นผู/วิกลจริตหรือจิตฟ<=นเฟ>อนไม$สมประกอบ ไม$เป!นคนไร/ความสามารถ หรือ            

คนเสมือนไร/ความสามารถ หรือเป!นโรคที่กําหนดไว/ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม$เป!นผู/อยู$ระหว$างถูกส่ังพักงาน พักราชการ หรือถูกส่ังให/ออกจากราชการไว/ก$อน 
1.4 ไม$เป!นผู/ดํารงตําแหน$งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ/าหน/าท่ี

ในพรรคการเมือง 
1.5 ไม$เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให/จําคุก เว/นแต$เป!นโทษสําหรับความผิดท่ีได/

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.6 ไม$เคยถูกลงโทษให/ออกหรือไล$ออกตามข/อบังคับ หรือไม$เคยถูกลงโทษให/ออก           

ไล$ออก หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยร/ายแรงตามข/อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดที่ใช/บังคับอยู$ก$อนวันที่ข/อบังคับน้ีใช/บังคับ 

1.7 ไม$เคยถูกให/ออก ปลดออก หรือไล$ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน$วยงานอ่ืนของรัฐ 
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว$างประเทศ 

1.8 ไม$ เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข/ารับราชการ หรือเข/า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหน$วยงานของรัฐ 

1.9 ไม$เป!นผู/บกพร$องในศีลธรรมอันดี 
1.10 ไม$เป!นผู/ท่ีศาลได/พิพากษาให/ล/มละลาย และยังอยู$ในระหว$างการเป!นบุคคลล/มละลาย 

    
 2.   คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 

  เป!นผู/มีวุฒิปริญญาเอกทางกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง 
 

/3. วิธีการ..... 
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3.   วิธีการคัดเลือก 

3.1 สอบข/อเขียน  (100 คะแนน)  โดยวัดความรู/ทางกฎหมายปกครอง ด/วยการประเมินดังน้ี 
- ประเมินความรู/ภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงาน (ตอบเป!นภาษาไทย)  
- ประเมินความเข/าใจกฎหมายท่ัวไป 
- ประเมินความเข/าใจกฎหมายเฉพาะ  

3.2 สอบบรรยาย (100 คะแนน) โดยให/ผู/สมัครใช/เวลาไม$เกิน 60 นาที (แบ$งเป!นการบรรยาย 
20 นาที และการตอบข/อซักถามของคณะกรรมการฯ 40 นาที) (คณะฯ จะเตรียม
อุปกรณสําหรับการสอนให/ผู/สมัคร โดยขอให/แจ/งให/คณะฯ ทราบล$วงหน/าก$อนวันสอบ
บรรยาย) 

 หมายเหตุ :  หัวข/อการสอบบรรยายตามท่ีผู/เข/าสอบกําหนด ภายในสาขาวิชา             
ท่ีท$านสมัครสอบคัดเลือก โดยส$งเค/าโครงการบรรยายก$อนเข/ารับการทดสอบบรรยาย 

3.3 สอบสัมภาษณ  (100 คะแนน) 
 หมายเหตุ :  ส$งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ/ามี) 

3.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผู/สมัครต/องผ$านเกณฑภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
(1) สําหรับผู/ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช/ภาษาอังกฤษเป!นภาษา

หลัก ได/รับการยกเว/นไม$ต/องสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
(2) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม$เกิน 2 ป: นับจากวันคัดเลือก สามารถนํา

คะแนนน้ันมาเป!นเกณฑผ$านวิชาภาษาอังกฤษได/โดยไม$ต/องสอบดังต$อไปน้ี 
(ก.) คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)  ไม$น/อยกว$า 550 คะแนน 
(ข.) คะแนน TOEFL  
     (Institutional Test Program : ITP)      ไม$น/อยกว$า 550 คะแนน 
(ค.) คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม$น/อยกว$า 79 คะแนน 
(ง.) คะแนน CU-TEP    ไม$น/อยกว$า 75 คะแนน 
(จ.) คะแนน IELTS    ไม$น/อยกว$า 6.5 คะแนน 

 ผู/ท่ีไม$เข/าเกณฑในวรรคข/างต/น ต/องเข/ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของศูนยทดสอบทาง
วิชาการแห$งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยผู/สมัครสอบต/องเป!นผู/รับผิดชอบค$าใช/จ$ายในการสอบเอง 

ผู/ สมั ครต/ อง ได/ คะแนนการสอบในข/อ  3 . 1 ,  3 .2  และ  3 .3  แต$ละข/ อไม$น/อยกว$ า                
ร/อยละ 60 จากคะแนนเต็ม จึงจะถือว$าผ$านการสอบ  ทั้งน้ี สําหรับผู/ซึ่งไม$ได/สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
กฎหมายในประเทศ หากได/รับการคัดเลือกเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน$ง อาจารย แล/ว จะต/องเข/าศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) และจะต/องสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล$าว โดย
คณะนิติศาสตรจะเป!นผู/รับผิดชอบค$าธรรมเนียมในการศึกษา 
 
 

/4. หลักฐาน.... 



-3- 

4.  หลักฐานที่ใช-ในการสมัคร 
4.1 รูปถ$ายหน/าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ$ายมาไม$เกิน 6 เดือน)  
4.2 ปริญญาบัตร หรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิอ่ืน 
4.3 ใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) 
4.4 บัตรประจําตัวประชาชน 
4.5 ทะเบียนบ/านหน/าแรกและหน/าท่ีระบุช่ือผู/สมัคร 
4.6 หนังสือรับรองการผ$านงาน (ถ/ามี) 
4.7 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ/ามี) 
4.8 ใบผ$านการเกณฑทหาร หรือได/รับการยกเว/นทางทหาร (กรณีผู/สมัครชาย) 
4.9 ใบรับรองแพทยท่ีออกโดยสถานพยาบาลของรัฐหรือท่ีรัฐรับรอง 
4.10 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ   

หลักฐานข-อ 4.2-4.10 แนบไฟล2สําเนาเอกสาร (.pdf) ซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรอง
สําเนาถูกต-อง ผ�านทางเว็บไซต2พร-อมใบสมัคร 

ผู/ประสงคจะสมัคร ให/สมัครผ$านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  และ         
สอบถามรายละเอียดได/ที่ งานบุคคล กลุ$มภารกิจบริหารท่ัวไป คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย        
โทร. 0-2218-2017 ต$อ 325, 326 ต้ังแต$วันจันทรที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันจันทรที่ 30 กันยายน 2562    
ในวันและเวลาทําการ    
 
 5. ประกาศรายช่ือผู-มีสิทธิสอบคัดเลือก 

จะประกาศให/ทราบในวันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2562 ทาง www.law.chula.ac.th และทาง 
www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline 
 
 6. กําหนดการสอบคัดเลือก 

   วันศุกรท่ี 18 ตุลาคม 2562 
  เวลา  09.00 - 12.00 น. - สอบข/อเขียน  
 

 7. การประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิสอบบรรยาย และสอบสัมภาษณ2 
   จะประกาศให/ทราบในวันศุกรท่ี 25 ตุลาคม 2562 
 
 8. กําหนดการสอบบรรยาย และสอบสัมภาษณ2 

   วันศุกรท่ี 1 พฤศจิกายน 2562   ต้ังแต$เวลา 13.00 น. เป!นต/นไป 
 
          ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
  
 
           (ผู/ช$วยศาสตราจารย ดร.ปารีณา  ศรีวนิชย) 

       คณบดี                
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