ประกาศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน%ง อาจารย
-----------------------------------------------------------ดวย คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลัย ประสงคจะขยายเวลารั บสมั ครบุ คคลเพื่ อคั ดเลื อ ก
เป# น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน' ง อาจารย วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก ปฏิ บั ติ ง านประจํ า สาขาวิ ช าการสอน
ภาษาต' า งประเทศ (วิ ช าเอกภาษาฝรั่ ง เศส) ภาควิ ช าหลั ก สู ตรและการสอน จํ า นวน 2 อั ต รา อั ต ราค' า จาง
ขั้นต่ําเดือนละ 41,000 บาท โดยผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติดังต'อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู สมั ครสอบตองมี คุณสมบั ติทั่ วไปตามขอ 14 ของขอบัง คั บจุ ฬ าลงกรณมหาวิ ทยาลั ยว' า ดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ดังต'อไปนี้
1.1 มีอายุไม'ต่ํากว'าสิบแปดป?บริบูรณ
1.2 ไม'เป#นผูวิกลจริตหรือจิตฟABนเฟCอนไม'สมประกอบ ไม'เป#นคนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือเป#นโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม'เป#นผูอยู'ระหว'างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก'อน
1.4 ไม'เป#นผูดํารงตําแหน'งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
1.5 ไม'เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต'เป#นโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม'เคยถูกใหออก ปลดออก หรือไล'ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน'วยงานอื่นของรัฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว'างประเทศ
1.7 ไม'เคยถูกลงโทษใหเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอบังคับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ว'าดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 หรือขอบังคับ
ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใชบังคับอยู'ก'อนวันประกาศใชขอบังคับดังกล'าว
1.8 ไม'เคยกระทําการทุจริตในการสอบ หรือการคัดเลือกเขารับราชการ หรือเขา
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือหน'วยงานของรัฐ
1.9 ไม'เป#นผูบกพร'องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม'เป#นผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู'ในระหว'างการเป#นบุคคลลมละลาย
/2.คุณสมบัติเฉพาะตําแหน'ง...

-22. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน'ง
2.1 คุณวุฒิ
2.1.1 สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศสเป#น
ภาษาต'างประเทศ หรือ
2.1.2 สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชา
ภาษาศาสตร หรือสาขาวิชาการสอนภาษาต'างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
และตองสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีดานการสอนภาษาฝรั่งเศส หรือ
2.1.3 สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชา
ภาษาศาสตร หรือสาขาวิชาการสอนภาษาต'างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
และสํ าเร็ จการศึกษาระดั บปริ ญญาตรี วิชาเอกภาษาฝรั่ง เศสและมี ป ระสบการณ
ดานการสอนภาษาฝรั่งเศสอย'างนอย 2 ป?
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)
ไม'นอยกว'า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP)
ไม'นอยกว'า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT)
ไม'นอยกว'า 79
- คะแนน CU-TEP
ไม'นอยกว'า 75
- คะแนน IELTS
ไม'นอยกว'า 6.5
หรือ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป#นภาษาอังกฤษในประเทศ
ที่ มี ก ารใชภาษาอั ง กฤษเป# น ภาษาทางการ (วุ ฒิ ที่ นํ า ใชในการสมั ค รงาน/บรรจุ จ าง)
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลกํ า หนด ไดแก' สหราชอาณาจั ก ร สหรั ฐ อเมริ ก า
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศนิ ว ซี แ ลนด ประเทศไอรแลนด
ประเทศสิงคโปร ประเทศฟmลิปปmนส ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต และเขตปกครอง
พิเศษฮ'องกง
3. หลักฐานที่ใช,ในการรับสมัคร
3.1 รูปถ'ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ'ายมาไม'เกิน 6 เดือน)
3.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
3.3 ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ IELTS ยอนหลังไม'เกิน 2 ป?
3.4 หนังสือรับรองการผ'านงาน (ถามี)
3.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
3.6 ใบผ'านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
3.7 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานข,อ 3.2-3.7 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกต,อง
ผ%านทางเว็บไซตพร,อมใบสมัคร
/4. ค'าธรรมเนียม...

-34. ค'าธรรมเนียมการสอบ
- วิชาภาษาไทย

300 บาท (เรียกเก็บค'าธรรมเนียมในวันสอบ)

5. วิธีการคัดเลือก
5.1 สอบขอเขียน
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 และสาธิตการสอนตามหัวขอที่ภาควิชา
เป#นผูกําหนด 30 นาที และใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ และผูฟAงซักถาม
5.3 สัมภาษณ
(100 คะแนน)
6. เกณฑการตัดสิน
6.1 ผู ที่ ถื อ ว' า สอบผ' า นขอเขี ย น จะตองไดคะแนนในวิ ช าภาษาไทยและวิ ช าทั ศ นคติ
ในการเป# น อาจารย ไม' น อยกว' า รอยละ 60 และไดคะแนนในวิ ช าเฉพาะตํ า แหน' ง ไม' นอยกว' า
รอยละ 75 จึงจะมีสิทธิ์นําเสนอผลงานทางวิชาการและสาธิตการสอน
6.2 ผู ที่ ถื อ ว' า สอบผ' า นการนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการและสาธิ ต การสอน ตองไดคะแนน
ไม'นอยกว'ารอยละ 75 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
6.3
ผู ที่ ไ ดรั บ การคั ด เลื อ ก จะตองไดคะแนนรวมภาคนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการ
สาธิตการสอนและภาคสัมภาษณสูงสุด ทั้งนี้ แต'ละภาคจะตองไม'นอยกว'ารอยละ 75
ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สมัครผ'านทาง เว็ปไซดของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3
ตั้งแต' บัดนี้ จนถึ งวั นที่ 31 ตุ ลาคม 2562 และสอบถามรายละเอี ยดไดที่ กลุ'ม ภารกิจบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย
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)
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