ประกาศคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข"าเป#นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน&ง เจ"าหน"าที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
-----------------------------------------------------------คณะนิ ติ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามประสงคจะรั บ สมั ค รพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ตําแหน&ง เจ"าหน"าที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จํานวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 21018) ปฏิบัติหน"าที่ประจํากลุ&ม
งานประกันคุณภาพ ฝ5ายบริหาร คณะนิติศาสตร โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู"สมัครสอบต"องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข"อบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ว&าด"วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต&อไปนี้
1.1 มีอายุไม&ต่ํากว&าสิบแปดป=บริบูรณ
1.2 ไม&เป#นผู"วิก ลจริ ตหรือจิ ตฟ?@นเฟA อนไม&สมประกอบ ไม& เป# นคนไร" ความสามารถ หรื อคน
เสมือนไร"ความสามารถ หรือเป#นโรคที่กําหนดไว"ในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม&เป#นผู"อยู&ระหว&างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให"ออกจากราชการไว"ก&อน
1.4 ไม&เป#นผู"ดํารงตําแหน&งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ"าหน"าที่ใน
พรรคการเมือง
1.5 ไม& เคยถู กจํ าคุ กโดยคํา พิพ ากษาถึง ที่สุดให"จําคุ ก เว" นแต&เป#นโทษสํ าหรับความผิดที่ไ ด"
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม& เ คยถู ก ลงโทษให" อ อกหรื อ ไล& อ อกตามข" อ บั ง คั บ นี้ หรื อ ไม& เ คยถู ก ลงโทษให" อ อก
ไล&ออก หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยร"ายแรงตามข"อบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศอื่นใดที่ใช"บังคับอยู&ก&อนวันที่ข"อบังคับนี้ใช"บังคับ
1.7 ไม&เคยถูกให"ออก ปลดออก หรือไล&ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน&วยงานอื่นของรัฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว&างประเทศ
1.8 ไม&เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข"ารับราชการ หรือเข"าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน&วยงานของรัฐ
1.9 ไม&เป#นผู"บกพร&องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม&เป#นผู"ที่ศาลได"พิพากษาให"ล"มละลาย และยังอยู&ในระหว&างการเป#นบุคคลล"มละลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
2.1 ได"รับปริญญาตรี ทั้งนี้ต"องเป#นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
/3.ความรู"...

-23. ความรู!ความสามารถ
3.1 มีความรู"ความสามารถในการใช"คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft
Office และเครือข&าย Internet ตลอดจนสามารถพิมพดีดได"ดี
4. วิธีการสอบ
4.1 ทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
4.1.1 ทัศนคติ (Attitude Test)
4.1.2 ความถนัด (Aptitude Test)
4.1.3 ความรู"ภาษาไทย
4.1.4 ความรู"คอมพิวเตอร
4.2 ทดสอบความรู"เฉพาะตําแหน&งและภาคปฏิบัติโดยคณะนิติศาสตร
4.2.1 ทดสอบความรู"เกี่ยวกับงานในหน"าที่
150 คะแนน
- ความรู"เฉพาะตําแหน&งและภาคปฏิบัติ ประกอบด"วย
1. การจัดทําโครงการ ด"วยโปรแกรม Microsoft Word
2. การร&างจดหมายราชการ ด"วยโปรแกรม Microsoft Word
3. การจดบันทึกรายงานการประชุม ด"วยโปรแกรม Microsoft Word
4. การจัดทํางบประมาณ ด"วยโปรแกรม Microsoft Excel
4.2.2 สอบสัมภาษณ
(เฉพาะผู"ที่ผ&าน ข"อ 4.2.1 แล"ว)
5. เกณฑ*การตัดสิน
5.1 เกณฑการตัดสินการทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.2 เกณฑการตัดสินการทดสอบโดยคณะนิติศาสตร
5.2.1 ผู"ที่จะถือว&าเป#นผู"มีสิทธิสอบสัมภาษณ จะต"องเป#นผู"ที่ผ&านการทดสอบความรู"
เกี่ยวกับงานในหน"าที่ โดยจะต"องได"คะแนนในการสอบไม&น"อยกว&าร"อยละ 50
ของคะแนนเต็มในข"อ 4.2.1
5.2.2 ผู"ที่จะถือว&าได"รับการคัดเลือกต"องเป#นผู"ได"รับคะแนนรวมสูงสุด โดยจะต"องได"
คะแนนสอบสัมภาษณไม&น"อยกว&าร"อยละ 60
6. หลักฐานที่ใช!ในการรับสมัคร
6.1 รูปถ&ายหน"าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ&ายมาไม&เกิน 6 เดือน)
6.2 ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิอื่น
6.3 ใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
6.4 บัตรประจําตัวประชาชน
6.5 ทะเบียนบ"านหน"าแรกและหน"าที่ระบุชื่อผู"สมัคร
6.6 หนังสือรับรองการผ&านงาน (ถ"ามี)
6.7/ใบเปลี่ยน......

-36.7
6.8
6.9
6.10

ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ"ามี)
ใบผ&านการเกณฑทหาร หรือได"รับการยกเว"นทางทหาร (กรณีผู"สมัครชาย)
ใบรับรองแพทยที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐหรือที่รัฐรับรอง
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย&างใดอย&างหนึ่ง ดังนี้ IELTS ไม&น"อยกว&า 4.0 คะแนน,
TOEIC ไม&น"อยกว&า 400 คะแนน , CULI-TEST ไม&น"อยกว&า 40 คะแนน, CU-TEP
ไม&น"อยกว&า 40 คะแนน (สําหรับบุคคลภายนอก)
6.11 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (รับพิจารณาทุกระดับคะแนน) เช&น IELTS, TOEIC,
CULI-TEST, CU-TEP (สําหรับผู"ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
หลักฐานข!อ 6.2-6.11 แนบไฟล*สําเนาเอกสาร (.pdf) ซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรอง
สําเนาถูกต!อง ผานทางเว็บไซต*พร!อมใบสมัคร
ผู" ป ระสงคจะสมั ค ร ให" สมั ค รผ& า นทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และ
สอบถามรายละเอียดได"ที่ หน&วยบริหารและพัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทร. 0-2218-2017 ต&อ 325 ตั้งแต&วันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2559 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ในวันและ
เวลาทําการ
7. ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline
8. ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยคณะนิติศาสตร*
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ 2560 ทาง www.law.chula.ac.th และทาง
www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline
9. กําหนดการสอบคัดเลือก
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.

สอบความรู"เฉพาะตําแหน&งและภาคปฏิบัติ

10. การประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิสอบสัมภาษณ*
วันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2560
11. การสอบสัมภาษณ*
จะประกาศให"ทราบในภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารยทัชชมัย ทองอุไร)
รองคณบดี
รักษาการแทนคณบดี
*13122016 0955*
13122016 0955
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