ประกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน&ง เจาหนาที่สํานักงาน P7
-----------------------------------------------------------ดวย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน&ง เจาหนาที่สํานักงาน P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท (หากมีประสบการณอาจไดรับ
การพิ จ ารณามากกว& า ที่ กํา หนด) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านใน ฝ6 า ยพั ฒ นาบุ ค ลากร สํา นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย
สํานักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว&าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต&อไปนี้
1.1 มีอายุไม&ต่ํากว&าสิบแปดป?บริบูรณ
1.2 ไม&เป!นผูวิกลจริตหรือจิตฟABนเฟCอนไม&สมประกอบ เป!นคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือเป!นโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม&เป!นผูอยู&ระหว&างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก&อน
1.4 ไม&เป!นผูดํารงตําแหน&งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม&เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต&เป!นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม&เคยถูกลงโทษใหออกหรื อไล&ออกตามขอบังคับ นี้ หรือไม&เคยถูกลงโทษใหออก ไล&ออก
หรื อ เลิ ก สั ญญาปฏิ บั ติ ง าน เพราะกระทํ า ผิ ดวิ นั ยร ายแรงตามข อบัง คั บ ระเบี ย บ หรื อ
ประกาศอื่นใดที่ใชบังคับอยู&ก&อนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไม& เคยถูกใหออก ปลดออก หรื อไล& ออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิจ หน& วยงานอื่ นของรั ฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว&างประเทศ
1.8 ไม&เคยกระทํา การทุจริตในการสอบหรื อการคั ดเลือกเขารับราชการ หรื อเข าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน&วยงานของรัฐ
1.9 ไม&เป!นผูบกพร&องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม&เป!นผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู&ในระหว&างการเป!นบุคคลลมละลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง
2.1 ไดรับปริญญาตรีทุกสาขา
2.2 หากเป!นชายตองพนภาระทางทหารแลว
/3.ความรูความสามารถ...

-23. ความรูความสามารถ
3.1 ความรูดานพัฒนาบุคลากร
3.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห และสามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวของในระบบพัฒนาบุคลากร
3.3 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
3.4 มีทักษะในการติดต&อประสานงาน
4. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ อาทิเช&น
4.1 งานฝcกอบรม / สัมมนา
4.1.1 วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาหลักสูตรการฝcกอบรม หรือหลักสูตรการสัมมนา
ในโครงการต&าง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.1.2 ดําเนินการจัดโครงการฝcกอบรม / สัมมนา
4.1.3 ติดต&อประสานงานกับผูที่เกี่ยวของทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก
4.1.4 จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ จะใชในโครงการฝcกอบรม / สัมมนา
4.1.5 ติดตาม และประเมินผลโครงการฝcกอบรม / สัมมนา
4.2 งานโสตทัศนูปกรณ / สื่อต&างๆ
4.2.1 ดูแลสื่อ Social Network ต&าง ๆ เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานของ
ฝ6ายพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาทิ เว็บไซต เฟสบุkก ไลน เป!นตน
4.2.2 ตัดต&อวีดีโอ และภาพนิ่ง รวมถึงปฏิบัติหนาที่เป!นช&างภาพ
4.2.3 งานควบคุม แสง สี เสียง เมื่อมีการฝcกอบรม หรือสัมมนา
4.2.4 ควบคุม ดูแล ตลอดจนซ&อมแซมและบํารุงอุปกรณต&าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช&น
เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร
กลองบันทึกภาพ เป!นตน
4.2.5 จัดหาโสตทัศนูปกรณที่เหมาะสมกับงานแต&ละประเภท หรือตามวัตถุประสงค
4.2.6 ดูแลเก็บผลงานของสื่อแต&ละประเภท อย&างเหมาะสม เพื่อใหสามารถ นําไปใชงานได
ตามความตองการ
4.3 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน&ง
5.2 ประเมินความรูเฉพาะตําแหน&ง
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน&ง
5.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน&ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑการผานระดับปานกลางขึ้นไป)
5.5 สัมภาษณ
/6. หลักฐานที่ใช...

-36. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
6.1 รูปถ&ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ&ายมาไม&เกิน 6 เดือน)
6.2 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
6.4 หนังสือรับรองการผ&านงาน (ถามี)
6.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
6.6 ใบผ&านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไดแก& TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL
อย&างใดอย&างหนึ่ง ซึ่งตองมีอายุไม&เกิน 2 ป? นับถึงวันปsดรับสมัคร
6.7.1 กรณีเป!นบุคคลภายนอก ตองมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
6.7.1.1 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)
6.7.1.5 คะแนน TOEFL (PBT)ไม&นอยกว&า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6.7.1.6 คะแนน TOEFL (ITP) ไม&นอยกว&า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6.7.1.7 คะแนน TOEFL (iBT) ไม&นอยกว&า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
6.7.2 กรณี เ ป! น ผู ปฏิ บั ติ ง านในจุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ส ถานภาพข าราชการ/
ลู ก จ างประจํ า เงิ น งบประมาณ/ลู ก จ างประจํ า เงิ น นอกงบประมาณ/พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน
6.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถามี)
หลักฐานขอ 6.2-6.8 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ'านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ&านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/joban
nounce?type=2 และสอบถามรายละเอียดไดที่ 02-2180362 ตั้งแต&วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 จนถึงวันที่
5 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2563 และทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
(ศาสตราจารย ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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