
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข าเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน&ง เจ าหน าท่ีบริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 
------------------------------------------------------------ 

 ด วย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  มีความประสงค�จะรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน&ง เจ าหน าท่ีบริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,500 
บาท (หากมีประสบการณ�อาจได รับการพิจารณามากกว&าท่ีกําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
ผู สมัครสอบต องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข 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 หรือคนเสมือนไร 

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  หรือ
ประกาศอ่ืนใดที่ใช 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 าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน&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 
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
2.2 หากเป!นชายต องพ นภาระทางทหารแล ว 
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3. ความรู ความสามารถ 
3.1 มีทักษะในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประมวลผลข อมูล และโปรแกรม MS. Office 
3.2 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ท้ังการพูด การอ&าน และการเขียนเป!นอย&างดี 
3.3 มีความสามารถในการใช ภาษาอังกฤษในระดับดี 
3.4 มีความสามารถในการติดต&อประสานงานกับหน&วยงานต&างๆ เป!นอย&างดี 
3.5 มีจิตสํานึกในการให บริการ อัธยาศัยดี และมีความสุภาพ อ&อนน อม  

4. ลักษณะงานท่ีต องปฏิบัติ อาทิเช&น 
4.1 ด านการปฏิบัติการ 

(1) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห�ข อมูลต&าง ๆ ด านวิชาการ บริการการศึกษา 
บริการวิชาการ และข อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข อง เพื่อประกอบการพิจารณาวางระบบ 
กระบวนการ มาตรฐาน หรือหลักเกณฑ�เก่ียวกับ งานด านวิชาการและการบริการการศึกษา  

(2) ปฏิบัติงานตามแผนงานและกระบวนการด านวิชาการและบริการการศึกษาบริการ
วิชาการ  ในความรับผิดชอบภายใต หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดไว ในระเบียบปฏิบัติ คู&มือ 
และการกํากับดูแลของผู บังคับบัญชา   

4.2 ด านการวางแผน 
จัดลําดับความสําคัญและวางแผนการดํางานของตนเอง และประสานงานการวางแผน

ร&วมกับหน&วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข อง เพื่อให การดําเนินงานสัมฤทธ์ิผลตามเปZาหมายท่ีกําหนด 
4.3 ด านการประสานงาน 

(1) ประสานการทํางานที่ได รับมอบหมายให สอดคล องกับเปZาหมายรวมของหน&วยงาน
และให ความสนับสนุนช&วยเหลือสมาชิกในทีมงานเพื่อให ได ผลงานตามเปZาหมายท่ีกําหนดไว    

(2) อธิบายข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานด านวิชาการและการบริการ
การศึกษา บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร างความเข าใจและความร&วมมือส&วนงานที่เก่ียวข อง 

4.4 ด านการบริการ 
(1) ให คําแนะนํา ชี้แจง ตอบป@ญหาเบื ้องต น แก&ส&วนงานและหน&วยงานต&าง ๆ 

เกี่ยวกับงานด านวิชาการและการบริการการศึกษา เพื่อสร างความเข าใจและสนับสนุน
งานตามภารกิจของหน&วยงาน 

 (2) ให บริการข อมูลเก่ียวกับงานด านวิชาการและการบร ิการการศึกษา เพื ่อ
สนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน&วยงาน  และใช ประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ�และมาตรการต&าง ๆ 

5. วิธีการคัดเลือก 
5.1 การทดสอบโดยมหาวิทยาลัย 

5.1.1 ประเมินความถนัด Aptitude Test  (เกณฑ�การผ&านระดับปานกลางข้ึนไป) 
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5.2 การทดสอบโดยส&วนงาน/หน&วยงาน 
5.2.1 สอบข อเขียน (ถ ามี) 
5.2.2 สัมภาษณ� 

6. หลักฐานที่ใช ในการรับสมัคร 
6.1 รูปถ&ายหน าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ&ายมาไม&เกิน 6 เดือน)  
6.2 ทะเบียนบ านและบัตรประจําตัวประชาชน 
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา 
6.4 หนังสือรับรองการผ&านงาน (ถ ามี) 
6.5 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ ามี) 
6.6 ใบผ&านการเกณฑ�ทหาร หรือได รับการยกเว นทางทหาร 
6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได แก& TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย&างใด 

อย&างหน่ึง ซึ่งต องมีอายุไม&เกิน 2  ป>  นับถึงวันปiดรับสมัคร 
6.7.1 กรณีเป!นบุคคลภายนอก  ต องมีผลคะแนนการสอบข้ันตํ่า  ดังน้ี 

6.7.1.1 คะแนน TOEIC    ไม&น อยกว&า  400  คะแนน (คะแนนเต็ม  990 คะแนน) 
6.7.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม&น อยกว&า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
6.7.1.3 คะแนน  CU-TEP   ไม&น อยกว&า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  120 คะแนน) 
6.7.1.4 คะแนน IELTS  ไม&น อยกว&า  4.0   คะแนน (คะแนนเต็ม   9.0 คะแนน) 

6.7.2 กรณีเป!นผู ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพข าราชการ/
ลูกจ างประจําเงินงบงบประมาณ/ลูกจ างประจําเงินนอกงบประมาณ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ.  รับพิจารณาทุกระดับคะแนน 

6.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถ ามี) 
หลักฐานข�อ 6.2-6.8 แนบไฟล�สําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือช่ือกํากับ และรับรองสําเนาถูกต�อง 
ผ'านทางเว็บไซต�พร�อมใบสมัคร 

ผู ประสงค�จะสมัคร ให สมัครผ&านทาง  www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถาม
รายละเอียดได ที่โทร. 02-218-0188 ต้ังแต&บัดน้ี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในวันและเวลาทําการ (08.00-
17.00 น.) โดยมีกําหนดการประกาศรายช่ือตามตารางแนบท ายน้ี 

     ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

(รองศาสตราจารย� วันชัย มีชาติ) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ตารางกําหนดวันประกาศรายช่ือ 
รับสมัคร 
(วันที่) 

ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธ์ิ
ทดสอบกลาง (e-Exam) 

(วันที่) 

วันที่เข�าทดสอบกลาง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู�
ผ'านการทดสอบกลางใน

ระบบ Pool  
(วันที่) 

วันท่ี 1-31 พฤษภาคม 2560 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 วันท่ี 13 มิถุนายน 2560 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 
วันท่ี 1-30 มิถุนายน 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
วันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 
วันท่ี 1-31 สิงหาคม 2560 วันที่ 8 กันยายน 2560 วันท่ี 12 กันยายน 2560 วันที่ 15 กันยายน 2560 
วันท่ี 1-30 กันยายน 2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 

 

 


