ประกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน&ง เจาหนาที่สํานักงาน P7
-----------------------------------------------------------ตามที่ สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือข&ายนานาชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัคร
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน& ง เจ าหน าที่ สํ า นั ก งาน P7 จํ า นวน 1
อั ต รา อั ต ราเงิ น เดื อ น 16,500 บาท
(หากมี ป ระสบการณอาจได รั บ การพิ จ ารณามากกว& า ที่ กํ า หนด) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านใน ฝ6 า ยเครื อ ข& า ยนานาชาติ
สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือข&ายนานาชาติ สํานักงานมหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากไม&มีผูสมัครจึงขอขยายเวลาการรับ
สมัครออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว&าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต&อไปนี้
1.1 มีอายุไม&ต่ํากว&าสิบแปดปAบริบูรณ
1.2 ไม& เ ป! นผู วิ ก ลจริ ตหรื อ จิ ตฟCD น เฟE อ นไม& สมประกอบ เป! น คนไร ความสามารถ หรื อ คนเสมื อ นไร
ความสามารถ หรือเป!นโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม&เป!นผูอยู&ระหว&างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก&อน
1.4 ไม& เป! นผู ดํ ารงตํา แหน& งทางการเมื อ ง กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง หรื อเจาหนาที่ ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม&เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต&เป!นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม&เคยถูกลงโทษใหออกหรือไล&ออกตามขอบังคับนี้ หรือไม&เคยถูกลงโทษใหออก ไล&ออก หรือเลิก
สัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช
บังคับอยู&ก&อนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไม& เ คยถู ก ให ออก 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 จ ริ ต ในการสอบหรื อ การคั ด เลื อ กเข ารั บ ราชการ หรื อ เข าปฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยหรือหน&วยงานของรัฐ
1.9 ไม&เป!นผูบกพร&องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม&เป!นผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู&ในระหว&างการเป!นบุคคลลมละลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ที่ทางส&วนงานตนสังกัดพิจารณาว&าเหมาะสมกับ
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.2 หากเป!นชายตองพนภาระทางทหารแลว
/3.ลักษณะงาน...

-23. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ อาทิเช&น
3.1 เบิกจ&ายงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการหน&วยงานต&างๆ ในจุฬาฯ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน และการสรางเครือข&ายระหว&างจุฬาฯ กับนานาชาติ
3.2 เบิกจ&ายค&าเดินทางไปต&างประเทศของผูบริหารมหาวิทยาลัย
3.3 จั ดทํ างบประมาณของสํ า นั ก บริ หารวิ รั ชกิ จ ฯ จั ดทํ า งบประมาณ ควบคุ ม และรายงานการใช
งบประมาณของฝ6ายเครือข&ายนานาชาติ
3.4 จัดทํา-เบิกจ&ายค&าใชจ&ายต&างๆ ของฝ6ายเครือข&ายนานาชาติ
3.5 ติดต&อประสานงานดานงบประมาณและงานวิชาการกับหน&วยงานต&างๆ ทั้งภายในและภายนอก
จุฬาฯ
3.6 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.6.1 รวบรวมและรายงานผลการใชงบประมาณยุทธศาสตรต&อคณะกรรมการบริหารเครือข&าย
จุฬาฯนานาชาติ และรายงานผล SDA
3.6.2 เป!นตัวแทนหน&วยงานเขาร&วมกิจกรรมต&างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. วิธีการคัดเลือก
4.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน&ง
4.2 ประเมินความรูเฉพาะตําแหน&ง
4.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน&ง
4.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน&ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑการผานระดับปานกลางขึ้นไป)
4.5 สัมภาษณ
5. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
5.1 รูปถ&ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ&ายมาไม&เกิน 6 เดือน)
5.2 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
5.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
5.4 หนังสือรับรองการผ&านงาน (ถามี)
5.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
5.6 ใบผ&านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
5.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไดแก& TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย&างใด
อย&างหนึ่ง ซึ่งตองมีอายุไม&เกิน 2 ปA นับถึงวันปaดรับสมัคร
5.7.1 กรณีเป!นบุคคลภายนอก ตองมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
5.7.1.1 คะแนน TOEIC
ไม&นอยกว&า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
5.7.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม&นอยกว&า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
5.7.1.3 คะแนน CU-TEP ไม&นอยกว&า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
ไม&นอยกว&า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5.7.1.4 คะแนน IELTS
/กรณี…

-35.7.2 กรณีเป!นผูปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพขาราชการ/ลูกจางประจํา
เงินงบงบประมาณ/ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงาน
วิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน
5.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถามี)
หลักฐานขอ 5.2-5.8 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง ผ'าน
ทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ&านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 02-2180188 ตั้งแต&วันที่ 21 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ในวัน
และเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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