ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน)
ตําแหน'ง เจาหนาที่วิเคราะห (นโยบายและแผน) P7
-----------------------------------------------------------ตามที่ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะขยายเวลารับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) ตําแหน'ง เจาหนาที่วิเคราะห (นโยบายและแผน) P7 อัตราเลขที่
2329 จํ านวน 1 อั ต รา อั ต ราเงิ น เดื อน 19,500 บาท เพื่ อปฏิ บัติ งานในกลุ' มภารกิจ นโยบายและแผน
ฝ9ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว'าดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต'อไปนี้
1.1 มีอายุไม'ต่ํากว'าสิบแปดป?บริบูรณ
1.2 ไม'เปนผูวิกลจริตหรือจิตฟABนเฟCอนไม'สมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือน
ไรความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม'เปนผูอยู'ระหว'างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก'อน
1.4 ไม'เปนผูดํารงตําแหน'งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
1.5 ไม' เ คยถู กจํ า คุ กโดยคํ า พิ พากษาถึ งที่ สุ ดใหจํ า คุ ก เวนแต' เ ป นโทษสํ า หรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม'เคยถูกลงโทษใหออกหรือไล'ออกตามขอบังคับนี้ หรือไม'เคยถูกลงโทษใหออก ไล'ออก
หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศอื่นใดที่ใชบังคับอยู'ก'อนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไม'เคยถูกใหออก ปลดออก หรือไล'ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน'วยงานอื่นของรัฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว'างประเทศ
1.8 ไม'เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน'วยงานของรัฐ
1.9 ไม'เปนผูบกพร'องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม'เปนผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู'ในระหว'างการเปนบุคคลลมละลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน'ง
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
2.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไดแก' TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL
อย'างใดอย'างหนึ่ง ซึ่งตองมีอายุไม'เกิน 2 ป? นับถึงวันป]ดรับสมัคร
2.2.1 กรณีเปนบุคคลภายนอก ตองมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
/2.2.1.1 คะแนน TOEIC…
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2.2.1.1 คะแนน TOEIC
ไม'นอยกว'า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2.2.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม'นอยกว'า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2.2.1.3 คะแนน CU-TEP
ไม'นอยกว'า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
2.2.1.4 คะแนน IELTS
ไม'นอยกว'า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
2.2.1.5 คะแนน TOEFL (PBT) ไม'นอยกว'า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
2.2.1.6 คะแนน TOEFL (ITP) ไม'นอยกว'า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
2.2.1.7 คะแนน TOEFL (iBT) ไม'นอยกว'า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
2.2.2 กรณี เป นผู ปฏิบั ติงานในจุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลั ยที่มีสถานภาพขาราชการ/
ลูกจางประจําเงินงบงบประมาณ/ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน
2.3 ถาเปนชายตองผ'านการเกณฑทหาร
ความรูความสามารถ
3.1 มีความรูความสามารถดานการรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะหขอมูล จะพิจารณา
เปนพิเศษ
3.2 มีความรูและสามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ อาทิเช'น
4.1 การวิเคราะห และติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร
4.2 การจัดทําเปpาหมายขอตกลงตัวชี้วัด KPI และ SDA ตามโครงสรางแผนงบประมาณ/แผน
โครงการ ระยะ 4 ป?
4.3 การประมวลผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการใหสอดคลองกับขอตกลงตัวชี้วัด KPI
และ SDA
4.4 ทบทวนและประมวลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรประจําป?ที่เกิดขึ้นในรอบป?
4.5 สรุปผลและวิเคราะหขอมูลจากภาควิชา/หน'วยงานใหเปนไปตามแผน
4.6 กํากับ ตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณโครงการพิเศษ (ศตวรรษ 2)
4.7 วิเ คราะหผลขอมู ลโครงการบริ การวิ ช าการ และโครงการวิจั ย ที่ เ กิ ดขึ้ น ในแต'ล ะเดื อน
เพื่อทําใบคําขอสรางศูนยตนทุน และเขตตามหนาที่
4.8 ตรวจการใชจ'ายงบประมาณใหเปนไปตามแผนใชจ'ายงบประมาณโครงการฯ
4.9 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
วิธีการคัดเลือก
5.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน'ง
5.2 ประเมินความรูเฉพาะตําแหน'ง
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน'ง
5.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน'ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑการผานระดับปานกลางขึ้นไป)
5.5 สัมภาษณ
หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
6.1 รูปถ'ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ'ายมาไม'เกิน 6 เดือน)
6.2 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
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หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
หนังสือรับรองการผ'านงาน (ถามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
ใบผ'านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถามี)

หลักฐานขอ 6.2-6.8 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ'านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ'านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอี ย ดไดที่ หน' ว ยการเจาหนาที่ คณะสั ต วแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย
โทร. 0-218-9775 ตั้งแต'บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ณ บอรดสํานักคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย น.สพ.ดร.รุ'งโรจน ธนาวงษนุเวช)
คณบดี
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