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ประกาศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑการประเมินความรู! การพัฒนาและการทดสอบภาษาอังกฤษ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน&งอาจารยสาธิต (AD) พ.ศ.2557
-----------------------------------------------โดยที่เห็นสมควรกําหนดเกณฑการประเมินความรู!ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน&งอาจารยสาธิต (AD) เพื่อให!การบรรจุและการพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารยสาธิต (AD) เป"นไปด!วย
ความเรียบร!อยและเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
31 มกราคม 2557
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 แห&งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และโดย
ความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะครุ ศาสตร ในการประชุม ครั้ งที่ 4/2557 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.
2557 จึงมีประกาศไว! ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว&า “ประกาศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการประเมิน
ความรู! การพัฒนาและการทดสอบภาษาอังกฤษ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน&งอาจารย
สาธิต (AD) พ.ศ.2557”
2. ประกาศนี้ให!ใช!บังคับตั้งแต&บัดนี้เป"นต!นไป
3. ให!กําหนดเกณฑการประเมินความรู!ภาษาอังกฤษของอาจารยสาธิต (AD) ดังนี้
3.1 สําหรับการรับสมัครอาจารยสาธิต (AD) ที่มีวุฒิปริญญาตรี จะต!องมีคะแนนสอบ CU-TEP หรือ
TOEFL หรือ IELTS ดังนี้
3.1.1 ผู!ที่มีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต& 45 หรือ TOEFL ตั้งแต& 450 หรือ IELTS ตั้งแต& 4.0
ขึ้นไป สามารถรับเข!าปฏิบัติงานได!
3.1.2 ผู!ที่มีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต& 30 หรือ TOEFL ตั้งแต& 400 หรือ IELTS ตั้งแต& 3.0
ขึ้นไป สามารถรับเข!าปฏิบัติงานได! โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
3.1.2.1 ผู! ที่ มี ค ะแนนสอบ CU-TEP น! อ ยกว& า 38 หรื อ TOEFL น! อ ยกว& า 425 หรื อ
IELTS น!อยกว&า 3.5 ต!องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค!นคว!าและเพื่อการเรียนการสอนตามที่คณะ
ครุศาสตรกําหนด 2 รายวิชา หากสอบไม&ผ&านรายวิชาใดจะต!องเรียนและสอบรายวิชานั้นอีกจนกว&าจะสอบผ&าน
ทั้งนี้ภายในระยะเวลาทดลองงานและระยะเวลาสัญญาแรก รวม 2 ปB
3.1.2.2 ผู!ที่มีคะแนนสอบ CU-TEP 38-44 หรือ TOEFL 425-449 หรือ IELTS 3.53.9 ต! อ งเรี ย นรายวิ ชาภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การศึ ก ษาค! นคว! า และเพื่ อ การเรี ย นการสอนตามที่ ค ณะครุ ศ าสตร
กําหนด 1 รายวิชา และต!องสอบผ&านรายวิชาดังกล&าว หากสอบไม&ผ&านจะต!องเรียนและสอบรายวิชานี้อีกจนกว&า
จะสอบผ&าน ทั้งนี้ภายในระยะเวลาทดลองงานและระยะเวลาสัญญาแรก รวม 2 ปB

-5หรือ 3.1.2.3 (สําหรับทั้งกรณี 3.1.2.1 และ3.1.2.2) สอบใหม&เพื่อให!ได!คะแนน CU-TEP
ตั้งแต& 45 หรือ TOEFL ตั้ งแต& 450 หรือ IELTS ตั้งแต& 4.0 ขึ้นไป ภายในระยะเวลาทดลองงานและระยะเวลา
สัญญาแรก รวม 2 ปB
3.2 สําหรับการรับสมัครอาจารยสาธิต (AD) ที่มีวุฒิปริญญาโท จะต!องมีคะแนนสอบ CU-TEP หรือ
TOEFL หรือ IELTS ดังนี้
3.2.1 ผู!ที่มีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต& 67 หรือ TOEFL ตั้งแต& 525 หรือ IELTS ตั้งแต& 5.5
ขึ้นไป สามารถรับเข!าปฏิบัติงานได!
3.2.2 ผู!ที่มีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต& 45 หรือ TOEFL ตั้งแต& 450 หรือ IELTS ตั้งแต& 4.0
ขึ้นไป สามารถเข!าปฏิบัติงานได! โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
3.2.2.1 ผู! ที่ มี ค ะแนนสอบ CU-TEP น! อ ยกว& า 60 หรื อ TOEFL น! อ ยกว& า 500 หรื อ
IELTS น!อยกว&า 5.0 ต!องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค!นคว!าและเพื่อการเรียนการสอนตามที่คณะ
ครุศาสตร กําหนด 2 รายวิชา และต!องสอบผ&านรายวิชาดังกล&าว ทั้ง 2 รายวิชา หากสอบไม&ผ&านรายวิชาใดจะต!อง
เรี ยนและสอบรายวิ ชานั้ นอี กจนกว&า จะสอบผ& าน ทั้ งนี้ ภ ายในระยะเวลาทดลองงานและระยะเวลาสั ญญาแรก
รวม 2 ปB
3.2.2.2 ผู! ที่ มี ค ะแนนสอบ CU-TEP ตั้ ง แต& 60-66 หรื อ TOEFL ตั้ ง แต& 500-524
หรือ IELTS ตั้งแต& 5.0-5.4 ต!องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค!นคว!าและเพื่อการเรียนการสอนตามที่
คณะครุ ศ าสตร กํ า หนด 1 รายวิ ช า และต! อ งสอบผ& า นรายวิ ช าดั ง กล& า ว หากสอบไม& ผ& า นจะต! อ งเรี ย นและ
สอบรายวิชานี้อีกจนกว&าจะสอบผ&าน ทั้งนี้ภายในระยะเวลาทดลองงานและระยะเวลาสัญญาแรก รวม 2 ปB
หรือ 3.2.2.3 (สําหรับทั้งกรณี 3.2.2.1 และ3.2.2.2) สอบใหม&เพื่อให!ได!คะแนน CU-TEP
ตั้งแต& 67 หรือ TOEFL ตั้ง แต& 525 หรื อ IELTS ตั้ง แต& 5.5 ขึ้นไป ภายในระยะเวลาทดลองงานและระยะเวลา
สัญญาแรก รวม 2 ปB
4. ให! กําหนดเกณฑการพัฒ นาและทดสอบภาษาอั ง กฤษสํา หรั บพนั กงานมหาวิทยาลัย สายวิ ชาการ
ตําแหน&งอาจารยสาธิต (AD) ที่สามารถผ&านการคัดเลือกเข!าปฏิบัติงานโดยมีเงื่อนไขตาม 3.1.2 และ 3.2.2 ดังนี้
4.1 อาจารยสาธิต (AD) เรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่คณะครุศาสตรกําหนด ดังเอกสารแนบท!าย
มีรายละเอียด ดังนี้
4.1.1 อาจารยสาธิต (AD) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีที่ไม&ผ&านเกณฑ ตามข!อ 3.1.2.1 หรือ
3.2.2.1 ให! เรี ยนหลั กสู ตรภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ อาจารย ที่ จั ดโดยศู นยพั ฒ นาบุ คลากรของรั ฐ สถาบั น ภาษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2
4.1.2 อาจารยสาธิต (AD) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ที่ไม&ผ&านเกณฑ ตามข!อ 3.1.2.2 หรือ
3.2.2.2 ให! เรี ยนหลั กสู ตรภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ อาจารย ที่ จั ดโดยศู นยพั ฒ นาบุ คลากรของรั ฐ สถาบั น ภาษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรที่ 2
ทั้งนี้ผู!เรียนจะต!องได!รับการประเมินผลการเรียน “ผ&านการประเมิน” ในทุกหลักสูตรที่เรียน จากศูนย
พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หากสอบไม&ผ&านรายวิชาใดจะต!องเรียนและสอบ
รายวิชานั้นอีกจนกว&าจะสอบผ&าน ทั้งนี้ภายในระยะเวลาทดลองงานและระยะเวลาสัญญาแรก รวม 2 ปB แล!วให!
ผู!เรียนยื่นผลการเรียนที่ได!รับดังกล&าวต&อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะครุศาสตร

-64.2 อาจารยสาธิต (AD) ทั้งวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาปริญญาโท ไปเรียนภาษาอังกฤษที่
ต& า งประเทศ ในสถาบั น ที่ ไ ด! รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพจาก ก.พ. หรื อ บริ ติ ช เคานซิ ล หรื อ สมาคมนั ก เรี ยนเก& า
สหรัฐอเมริกา โดยเรียนในหลักสูตรที่ฝwกทักษะการฟDง การพูด การอ&าน และการเขียน เป"นเวลาไม&น!อยกว&า 60
ชั่ งโมง สามารถยื่ น ผลการประเมิ นการเรี ย นที่ “ผ& า นการประเมิ น ” ต& อ คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
คณะครุศาสตรได!
ทั้งนี้ตั้งแต&บัดนี้เป"นต!นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557
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