ประกาศ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข!าเป"นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะห ระดับ P7
-----------------------------------------------------------ตามที่ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
(หมวดเงินรายได!) ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะห ระดับ P7 อัตราเลขที่ 05029 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน
21,600 บาท วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร เพื่อปฏิบัติงานที่หน,วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณการศึกษา คณะวิทยาศาสตร นั้น เนื่องจากมีผู!สมัครน!อยจึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึง
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู!สมัครสอบต!องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข!อบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว,าด!วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต,อไปนี้
1.1 มีอายุไม,ต่ํากว,าสิบแปดป=บริบูรณ
1.2 ไม,เป"นผู!วิกลจริตหรือจิตฟ?@นเฟAอนไม,สมประกอบ เป"นคนไร!ความสามารถ หรือคนเสมือนไร!
ความสามารถ หรือเป"นโรคที่กําหนดไว!ในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม,เป"นผู!อยู,ระหว,างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งให!ออกจากราชการไว!ก,อน
1.4 ไม,เป"นผู!ดํารงตําแหน,งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ!าหน!าที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม,เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให!จําคุก เว!นแต,เป"นโทษสําหรับความผิดที่ได!กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม,เคยถูกลงโทษให!ออกหรื อไล,ออกตามข!อบังคับ นี้ หรือไม,เคยถูกลงโทษให!ออก ไล,ออก
หรื อ เลิ ก สั ญญาปฏิ บั ติ ง าน เพราะกระทํ า ผิ ดวิ นั ยร! า ยแรงตามข! อ บัง คั บ ระเบี ย บ หรื อ
ประกาศอื่นใดที่ใช!บังคับอยู,ก,อนวันที่ข!อบังคับนี้ใช!บังคับ
1.7 ไม, เคยถูกให!ออก ปลดออก หรื อไล, ออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิจ หน, วยงานอื่ นของรั ฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว,างประเทศ
1.8 ไม,เคยกระทํา การทุจริตในการสอบหรื อการคั ดเลือกเข! ารับราชการ หรื อเข! 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. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน,ง
ได!รับปริญญาตรีหรือที่เทียบได!ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่
เกี่ ยวข! อง ที่ ส,วนงานต! นสั งกั ดพิ จารณาว, า เหมาะสมกั บหน! า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติ

-23. ความรู!ความสามารถ
3.1 มีความรู!พื้นฐานในการพัฒนาระบบงาน ด!วย PHP และ MySQL
3.2 มีความรู!พื้นฐานในการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
3.3 มีความรู!พื้นฐานในการติดตั้งคอมพิวเตอรแม,ข,าย
3.4 มีความรู!ความเข!าใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่อข,ายคอมพิวเตอร
3.5 มีทักษะในการแก!ไขป?ญหางานและหาความรู!ใหม,ๆ ด!วยตนเองได!ดี
3.6 มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถประสานงานได!อย,างมีประสิทธิภาพ
4. ลักษณะงานที่ต!องปฏิบัติ อาทิเช,น
4.1 ช,วยงานบริหารเครื่องแม,ส,วน Web server และ Database server ของคณะวิทยาศาสตร
4.2 ศึกษาหรือให!คําปรึกษาในการวิเคราะหออกแบบระบบงานสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร
4.3 พัฒนาซอฟตแวรสําหรับระบบงานสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร และอบรมผู!ใช!งาน
4.4 ควบคุมความถูกต!องของข!อมูลในระบบงานสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร
4.5 รับผิดชอบในการให!บริการซอฟตแวรที่ถูกต!องตามลิขสิทธิ์หรือเพื่อการบริหารของ
คณะวิทยาศาสตร
4.6 ช,วยแก!ป?ญหาเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรม อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือข,ายของ
คณะวิทยาศาสตร และโปรแกรมของหน,วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ และ
หน,วยงานอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร
4.7 พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรให!สามารถสนับสนุนยุทธศาสตรหรือพัฒนากระบวนงานของ
คณะวิทยาศาสตร
4.8 ศึกษาดูงานเข!าร,วมอบรมและสัมมนา ค!นคว!าหาความรู!เพื่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ของหน,วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ
4.9 รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ผู!บังคับบัญชามอบหมาย
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ประเมินความรู!ภาษาไทยที่จําเป"นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน,ง
5.2 ประเมินความรู!เฉพาะตําแหน,ง
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน,ง
5.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน,ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑการผานระดับปานกลางขึ้นไป)
5.5 สัมภาษณ
6. หลักฐานที่ใช!ในการรับสมัคร
6.1 รูปถ,ายหน!าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ,ายมาไม,เกิน 6 เดือน)
6.2 ทะเบียนบ!านและบัตรประจําตัวประชาชน
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
6.4 หนังสือรับรองการผ,านงาน (ถ!ามี)
6.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ!ามี)
6.6 ใบผ,านการเกณฑทหาร หรือได!รับการยกเว!นทางทหาร
6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได!แก, TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL
อย,างใดอย,างหนึ่ง ซึ่งต!องมีอายุไม,เกิน 2 ป= นับถึงวันปjดรับสมัคร

-36.7.1 กรณีเป"นบุคคลภายนอก ต!องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
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)
6.7.1.5 คะแนน TOEFL (PBT) ไม,น!อยกว,า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6.7.1.6 คะแนน TOEFL (ITP) ไม,น!อยกว,า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6.7.1.7 คะแนน TOEFL (iBT) ไม,น!อยกว,า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
6.7.2 กรณี เ ป" น ผู! ป ฏิ บั ติ ง านในจุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ส ถานภาพข! า ราชการ/
ลู ก จ! า งประจํ า เงิ น งบประมาณ/ลู ก จ! า งประจํ า เงิ น นอกงบประมาณ/พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน
6.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถ!ามี)
หลักฐานขอ 6.2-6.8 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผานทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผู!ประสงคจะสมัคร ให!สมัครผ,านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอียดได!ที่งานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาศาสตร โทร. 02 218 5049 ตั้งแต,
บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ บอรดหน!าอาคารแถบ นีละนิธิ
คณะวิทยาศาสตร และทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย ดร.พลกฤษณ แสงวณิช)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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