ประกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน&ง เจาหนาที่บริการวิทยาศาสตร (การเกษตร) P8
-----------------------------------------------------------ตามที่ ศูนยสัตวทดลอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน&ง เจาหนาที่บริการวิทยาศาสตร (การเกษตร) P8 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,110 บาท เพื่อ
ปฏิบัติงานใน ศูนยสัตวทดลอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากไม&มีผูสมัครจึงขอ
ขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว&าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต&อไปนี้
1.1 มีอายุไม&ต่ํากว&าสิบแปดป@บริบูรณ
1.2 ไม&เป!นผูวิกลจริตหรือจิตฟBCนเฟDอนไม&สมประกอบ เป!นคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือเป!นโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม&เป!นผูอยู&ระหว&างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก&อน
1.4 ไม&เป!นผูดํารงตําแหน&งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม&เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต&เป!นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม&เคยถูกลงโทษใหออกหรื อไล&ออกตามขอบังคับ นี้ หรือไม&เคยถูกลงโทษใหออก ไล&ออก
หรื อ เลิ ก สั ญญาปฏิ บั ติ ง าน เพราะกระทํ า ผิ ดวิ นั ยร ายแรงตามข อบัง คั บ ระเบี ย บ หรื อ
ประกาศอื่นใดที่ใชบังคับอยู&ก&อนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไม& เคยถูกใหออก ปลดออก หรื อไล& ออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิจ หน& วยงานอื่ นของรั ฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว&างประเทศ
1.8 ไม&เคยกระทํา การทุจริตในการสอบหรื อการคั ดเลือกเขารับราชการ หรื อเข าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน&วยงานของรัฐ
1.9 ไม&เป!นผูบกพร&องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม&เป!นผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู&ในระหว&างการเป!นบุคคลลมละลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง
2.1 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
2.2 มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี สามารถติดต&อประสานงานกับหน&วยงานภายในและภายนอกได
2.3 หากเป!นชายตองพนภาระทางทหารแลว
/3.ความรูความสามารถ...

-23. ความรูความสามารถ
3.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูทางดานวิทยาศาสตรและหลักการปฏิบัติต&อสัตวทดลอง
รวมถึงสามารถปฏิบัติต&อสัตวทดลองไดอย&างถูกตองและมีจริยธรรม
3.2 มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอย&างเหมาะสมแก&การปฏิบัติงานใน
หนาที่ เช&น Microsoft Office
3.3 มีความสามารถในการอ&าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได
3.4 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทําการได
4. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ อาทิเช&น
4.1 การเลี้ยงสัตวทดลอง และวิธีการปฏิบัติต&อสัตวเพื่อสวัสดิภาพสัตว
4.2 จัดเตรียมอุปกรณพื้นฐานดานสัตวทดลองใหกับนักวิจัยที่ตองการใชงาน
4.3 ทํา ความสะอาดและจั ดเตรี ยม เครื่ องแต& ง กาย เครื่ องมื อและอุ ปกรณ เช&น กรง และ
อุปกรณการเลี้ยงสัตวทดลองใหพรอมใชงาน
4.4 ทําความสะอาด จัดเตรียมสถานที่และหองต&างๆเพื่อเตรียมใหพรอมใชงาน
4.5 ช&วยเหลือสัตวแพทยในดานการใหบริการต&างๆ
4.6 ความรั บ ผิ ดชอบต& อสั ง คมและสิ่ ง แวดลอมขององคกร ไดแก& ก ารดํ า เนิ นธุ ร กิ จภายใตหลั ก
จริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งในระดับใกลและไกล
4.7 ดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานสากล (AAALAC)
4.8 ดําเนินการติดตามบํารุงรักษาระบบและอุปกรณต&างๆและใหเป!นไปตามแผนการบํารุงรักษา
4.9 รายงานความคืบหนา/ความกาวหนาของการดําเนินการในแต&ละดาน
4.10 งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 การทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
5.1.1 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน&ง
(ประเมินทัศนคติ Attitude Test : เกณฑการผานระดับปานกลางขึ้นไป)
5.2 การทดสอบโดยส&วนงาน/หน&วยงาน
5.2.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน&ง
5.2.2 ประเมินความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาต&างประเทศอื่นที่จําเป!นตองใชในการ
ปฏิบัติงาน
5.2.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน&ง
5.2.4 ประเมินความรูเฉพาะตําแหน&ง
5.2.5 สัมภาษณ

/6. หลักฐาน...

-36. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
6.1 รูปถ&ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ&ายมาไม&เกิน 6 เดือน)
6.2 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
6.4 หนังสือรับรองการผ&านงาน (ถามี)
6.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
6.6 ใบผ&านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
6.7 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถามี)
หลักฐานขอ 6.2-6.7 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ'านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ&านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถาม
รายละเอียดไดที่ โทร. 02-2180188 ตั้งแต&บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 ในวันและเวลาทําการ (08.0017.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย วันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 และประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกโดยส&วนงาน/หน&วยงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ 2560ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

( รองศาสตราจารย วันชัย มีชาติ )
รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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