ประกาศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน%งเจ&าหน&าที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 ประจําหน%วยเครือข%ายและสารสนเทศ
********
ดวยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม มีความประสงคจะขยายเวลาการรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป)นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน,งเจาหนาที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี
อั ต ราเงิ น เดื อ น 16,500 บาท (หากมี ป ระสบการณอาจไดรั บ การพิ จ ารณามากกว, า ที่ กํ า หนด) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห นาที่
ประจําหน,วยเครือข,ายและสารสนเทศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม โดยมีเงื่อนไขการรับสมัคร
ดังต,อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว,าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต,อไปนี้
1.1 มีอายุไม,ต่ํากว,าสิบแปดป@บริบูรณ
1.2 ไม, เ ป) น ผู วิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟBC น เฟD อ นไม, ส มประกอบ เป) น คนไรความสามารถ หรื อ คนเสมื อ น
ไรความสามารถ หรือเป)นโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม,เป)นผูอยู,ระหว,างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก,อน
1.4 ไม, เ ป) นผู ดํา รงตํา แหน,งทางการเมือง กรรมการบริ หารพรรคการเมื อง หรื อเจาหนาที่ ใ นพรรค
การเมือง
1.5 ไม, เ คยถูกจํ า คุ กโดยคํ า พิพ ากษาถึ งที่ สุ ดใหจํ าคุ ก เวนแต, เป)น โทษสํ าหรั บความผิ ดที่ไ ดกระทํ า
โดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม,เคยถูกลงโทษใหออกหรือไล,ออกตามขอบังคับนี้ หรือไม,เคยถูกลงโทษใหออก ไล,ออก หรือเลิก
สัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใ ช
บังคับอยู,ก,อนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไม, เ คยถู ก ใหออก ปลดออก หรื อ ไล, อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน, ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว,างประเทศ
1.8 ไม, เ คยกระทํ า การทุ จริ ต ในการสอบ หรื อ การคั ด เลื อ กเขารั บ ราชการ หรื อ เขาปฏิ บั ติง านใน
มหาวิทยาลัย หรือหน,วยงานของรัฐ
1.9 ไม,เป)นผูบกพร,องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม,เป)นผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู,ในระหว,างการเป)นบุคคลลมละลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน%ง
ไดรับปริญญาตรี ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
การจัดการระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของที่ส,วนงานตนสังกัด
พิจารณาว,าเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

-23. ความรู&ความสามารถ
3.1 ความรูความสามารถที่จําเป)นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน,ง
3.2 ทักษะที่จําเป)นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน,ง
3.3 คุณลักษณะที่จําเป)นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน,ง
4. ลักษณะงานที่ต&องปฏิบัติ
4.1 ดูแล และใหบริการเกี่ยวกับการแกไขปBญหาดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร
และระบบอินเตอรเน็ตภายในโรงเรียน
4.2 ติดต,อประสานงานกับเจาหนาที่ของบริษัทผูดูและระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในการแกไข จัดการ ปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานต,างๆ ของโรงเรียน
4.3 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพริ้นเตอร สําหรับใชในการลงทะเบียนเรียน
วิชาบังคับเลือก และวิชาเลือกเสรี ของระดับชั้นต,างๆ
4.4 จัดเตรียม ปรับปรุง โปรแกรมที่จะใชในการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาป@ที่ 1
รวมถึงการติดตั้งคอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการรับสมัคร
4.5 ใหคําแนะนําวิธีการใชสื่อสารสนเทศ รวมถึงใหบริการยืม CD โปรแกรม และหนังสือต,างๆ
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อใหบุคลากรใชศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเป)นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน,ง
5.2 ประเมินความรูเฉพาะตําแหน,งดานคอมพิวเตอร ซอฟทแวร และเครือข,าย (ภาคทฤษฎี)
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน,ง (ภาคปฏิบัติ)
5.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน,ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test : เกณฑผ,านระดับปานกลางขึ้นไป)
5.5 สัมภาษณ

6. เอกสารและหลักฐานที่จะต&องนํามายื่นในการสมัคร
6.1 รูปถ,ายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ,ายมาไม,เกิน 6 เดือน)
6.2 ทะเบียนบาน และบัตรประจําตัวประชาชน
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
6.4 หนังสือรับรองการผ,านงาน (ถามี)
6.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
6.6 ใบผ,านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทหาร
6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไดแก, TOEIC CULI-Test CU-TEP หรือ IELTS อย,างใดอย,างหนึ่ง
ซึ่งตองมีอายุไม,เกิน 2 ป@ นับถึงวันปiดรับสมัคร
6.7.1 กรณีเป)นบุคคลภายนอก ตองมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้

-36.7.1.1 คะแนน TOEIC ไม,นอยกว,า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
6.7.1.2 คะแนน CULI-Test ไม,นอยกว,า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.7.1.3 คะแนน CU-TEP ไม,นอยกว,า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
6.7.1.4 คะแนน IELTS ไม,นอยกว,า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
6.7.2 กรณี เ ป) น ผู ปฏิ บั ติ ง านในจุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ส ถานภาพขาราชการ /
ลู ก จางประจํ า เงิ น งบประมาณ / ลู ก จางประจํ า เงิ น นอกงบประมาณ / พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย / พนักงานวิสามัญ / พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน
6.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถามี)
หลักฐาน ขอ 6.2 – 6.8 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ,านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ,านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอียดไดที่หน,วยบุคคล โทร 02-218-2742 ตั้งแต,บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลา
ทําการ (08.00 – 17.00 น.)
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี

