ประกาศคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป"นพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุน
ตําแหน%ง อาจารย A-5 วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมายระหว%างประเทศ (กฎหมายทะเล)
----------------------------------------------ตามที่คณะนิติศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป"นพนักงานมหาวิทยาลัย
หมวดเงินอุดหนุน ตําแหน%ง อาจารย A-5 วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมายระหว%างประเทศ (กฎหมายทะเล)
จํานวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังต%อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู5 ส มั ค รสอบต5 อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามข5 อ บั ง คั บ จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย ว% า ด5 ว ยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต%อไปนี้
1.1 มีอายุไม%ต่ํากว%าสิบแปดป:บริบูรณ
1.2 ไม% เป"นผู5วิก ลจริตหรื อจิ ตฟ<= นเฟ>อ นไม%สมประกอบ ไม%เป"นคนไร5 ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร5ความสามารถ หรือเป"นโรคที่กําหนดไว5ในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม%เป"นผู5อยู%ระหว%างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให5ออกจากราชการไว5ก%อน
1.4 ไม%เป"นผู5ดํารงตําแหน%งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ5าหน5าที่
ในพรรคการเมือง
1.5 ไม%เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให5จําคุก เว5นแต%เป"นโทษสําหรับความผิดที่ได5
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม% เ คยถู ก ลงโทษให5 อ อกหรื อ ไล% อ อกตามข5 อ บั ง คั บ หรื อ ไม% เ คยถู ก ลงโทษให5 อ อก
ไล% อ อก หรื อ เลิ ก สั ญ ญาปฏิ บั ติ ง าน เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ร5 า ยแรงตามข5 อ บั ง คั บ
ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช5บังคับอยู%ก%อนวันที่ข5อบังคับนี้ใช5บังคับ
1.7 ไม%เคยถูกให5ออก ปลดออก หรือไล%ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน%วยงานอื่นของรัฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว%างประเทศ
1.8 ไม% เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบหรื อ การคั ด เลื อ กเข5 า รั บ ราชการ หรื อ เข5 า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานของรัฐ
1.9 ไม%เป"นผู5บกพร%องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม%เป"นผู5ที่ศาลได5พิพากษาให5ล5มละลาย และยังอยู%ในระหว%างการเป"นบุคคลล5มละลาย

-22. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
เป"นผู5มีวุฒิปริญญาเอกทางกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 สอบข5อเขียน (100 คะแนน) โดยวัดความรู5ทางกฎหมายทะเล ด5วยการประเมินดังนี้
- ประเมินความรู5ภาษาไทยที่จําเป"นสําหรับการปฏิบัติงาน (ตอบเป"นภาษาไทย)
- ประเมินความเข5าใจหลักกฎหมายทั่วไป ในกฎหมายระหว%างประเทศ
- ประเมินความเข5าใจกฎหมายเฉพาะ
3.2 สอบบรรยาย (100 คะแนน) โดยให5ผู5สมัครใช5เวลาไม%เกิน 60 นาที (แบ%งเป"นการบรรยาย
20 นาที และการตอบข5 อ ซั กถามของคณะกรรมการฯ 40 นาที ) (คณะฯ จะเตรี ยม
อุปกรณสําหรับการสอนให5ผู5สมัคร โดยขอให5แจ5งให5คณะฯ ทราบล%วงหน5าก%อนวันสอบ
บรรยาย)
หมายเหตุ : หัวข5อการสอบบรรยายตามที่ผู5เข5าสอบกําหนด ภายในสาขาวิชาที่ท%าน
สมัครสอบคัดเลือก โดยส%งเค5าโครงการบรรยายก%อนเข5ารับการทดสอบบรรยาย
3.3 สอบสัมภาษณ (100 คะแนน)
หมายเหตุ : ส%งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ5ามี)
3.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผู5สมัครต5องผ%านเกณฑภาษาอังกฤษ ดังนี้
(1) สําหรับผู5ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช5ภาษาอังกฤษเป"นภาษา
หลัก ได5รับการยกเว5นไม%ต5องสอบวิชาภาษาอังกฤษ
(2) ผลการทดสอบภาษาอัง กฤษซึ่งมีอ ายุไม%เกิ น 2 ป: นับจากวันคั ดเลือก สามารถนํ า
คะแนนนั้นมาเป"นเกณฑผ%านวิชาภาษาอังกฤษได5โดยไม%ต5องสอบดังต%อไปนี้
(ก.) คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)
ไม%น5อยกว%า 550 คะแนน
(ข.) คะแนน TOEFL
(Institutional Test Program : ITP)
ไม%น5อยกว%า 550 คะแนน
(ค.) คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม%น5อยกว%า 79 คะแนน
(ง.) คะแนน CU-TEP
ไม%น5อยกว%า 75 คะแนน
(จ.) คะแนน IELTS
ไม%น5อยกว%า 6.5 คะแนน
ผู5ที่ไม%เข5าเกณฑในวรรคข5างต5น ต5องเข5ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของศูนยทดสอบทาง
วิชาการแห%งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยผู5สมัครสอบต5องเป"นผู5รับผิดชอบค%าใช5จ%ายในการสอบเอง

-3ผู5 ส มั ค รต5 อ งได5 ค ะแนนการสอบในข5 อ 3.1, 3.2 และ 3.3 แต% ล ะข5 อ ไม% น5 อ ยกว% า
ร5อยละ 60 จากคะแนนเต็ม จึงจะถือว%าผ%านการสอบ ทั้งนี้ สําหรับผู5ซึ่งไม%ได5สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
กฎหมายในประเทศ หากได5รับการคัดเลือกเป"นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน%ง อาจารย แล5ว จะต5องเข5าศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) และจะต5องสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล%าว โดย
คณะนิติศาสตรจะเป"นผู5รับผิดชอบค%าธรรมเนียมในการศึกษา
4. หลักฐานที่ใช-ในการสมัคร
4.1 รูปถ%ายหน5าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ%ายมาไม%เกิน 6 เดือน)
4.2 ปริญญาบัตร หรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิอื่น
4.3 ใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
4.4 บัตรประจําตัวประชาชน
4.5 ทะเบียนบ5านหน5าแรกและหน5าที่ระบุชื่อผู5สมัคร
4.6 หนังสือรับรองการผ%านงาน (ถ5ามี)
4.7 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ5ามี)
4.8 ใบผ%านการเกณฑทหาร หรือได5รับการยกเว5นทางทหาร (กรณีผู5สมัครชาย)
4.9 ใบรับรองแพทยที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐหรือที่รัฐรับรอง
4.10 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
หลักฐานข-อ 4.2-4.10 แนบไฟล2สําเนาเอกสาร (.pdf) ซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรอง
สําเนาถูกต-อง ผานทางเว็บไซต2พร-อมใบสมัคร
ผู5 ป ระสงคจะสมั ค ร ให5 ส มั ค รผ% า นทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และ
สอบถามรายละเอี ยดได5 ที่ งานบุ ค คล กลุ% ม ภารกิ จ บริ ห ารทั่ ว ไป คณะนิ ติศ าสตร จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย
โทร. 0-2218-2017 ต%อ 325, 326 ตั้งแต%บัดนี้ จนถึงวันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาทําการ
5. ประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิสอบคัดเลือก
จะประกาศให5ทราบในวันศุกรที่ 6 ธันวาคม 2562 ทาง www.law.chula.ac.th และทาง
www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline
6. กําหนดการสอบคัดเลือก
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

- สอบข5อเขียน

7. การประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิสอบบรรยาย และสอบสัมภาษณ2
จะประกาศให5ทราบในวันศุกรที่ 27 ธันวาคม 2562
8. กําหนดการสอบบรรยาย และสอบสัมภาษณ2

-4จะประกาศให5ทราบในภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
(ผู5ช%วยศาสตราจารย ดร.ปารีณา ศรีวนิชย)
คณบดี
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