ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน%ง เจาหนาที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
-----------------------------------------------------------ดวย คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน%ง เจาหนาที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท เพื่อ
ปฏิบัติงานใน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว%าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต%อไปนี้
1.1 มีอายุไม%ต่ํากว%าสิบแปดป?บริบูรณ
1.2 ไม%เปนผูวิกลจริตหรือจิตฟABนเฟCอนไม%สมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม%เปนผูอยู%ระหว%างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก%อน
1.4 ไม%เปนผูดํารงตําแหน%งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม%เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต%เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
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 ยรายแรงตามขอบัง 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 อเขาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานของรัฐ
1.9 ไม%เปนผูบกพร%องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม%เปนผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู%ในระหว%างการเปนบุคคลลมละลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน%ง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย%างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และที่ส%วนงานตน
สังกัดพิจารณาว%าเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และผ%านการเรียน
วิชาทางดานคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความรูความสามารถ

-23.1 มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office: Word,
Excel, Powerpoint และ Google Suite: gmail, Calendar, Sheet, Presentation,
Docs)
3.2 มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ
3.3 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติและออกรายงาน
ต%างๆ
3.4 มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานไดเปนอย%างดี
3.5 มีความรูความสามารถในการใชภาษาอย%างเหมาะสมแก%การปฏิบัติงานในหนาที่
3.6 มีประสบการณดานงานเลขานุการจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
4. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ เช%น
4.1 รวบรวมขอมูล จัดทําฐานขอมูลทั้งดานนิสิต วิชาการและวิจัย รวมทั้งจัดทํารายงานสรุปและ
สถิติต%างๆ เพื่อใชในการวางแผนและการบริหารงานของภาควิชาฯ และเพื่อการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา
4.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธข%าวสารและแจกจ%าย-รวบรวมเอกสารต%างๆ
4.3 จัดทําเอกสารและสื่อทางดานคอมพิวเตอรเพื่อใชในการจัดประชุม อบรมและสัมมนา
4.4 จัดทําบันทึกขอความและพิมพงานต%างๆ ที่เกี่ยวกับภาตวิชาฯ
4.5 ติดต%อประสานงานระหว%างอาจารยกับนิสิต
4.6 ติดต%อประสานงานกับหน%วยงานต%างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตรและ/หรือจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
4.7 จัดประชุมอบรมและสัมมนาของภาควิชาฯ
4.8 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานบริหารงานทั่วไป
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน%ง
5.2 ประเมินความรูเฉพาะตําแหน%ง
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน%ง
5.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน%ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑการผานระดับปานกลางขึ้นไป)
5.5 สัมภาษณ
6. 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

-36.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไดแก% TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL
อย%างใดอย%างหนึ่ง ซึ่งตองมีอายุไม%เกิน 2 ป? นับถึงวันปvดรับสมัคร
6.7.1 กรณีเปนบุคคลภายนอก ตองมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
ไม%นอยกว%า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
6.7.1.1 คะแนน TOEIC
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 ปนผู 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)
หลักฐานขอ 6.2-6.8 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ'านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ%านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอี ยดไดที่ ภารกิ จบริ หารทรัพ ยากรมนุษ ย โทร.02-2186318-9 ตั้ง แต%บั ดนี้ จนถึง วั นที่
20 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย ดร.เกษม ชูจารุกุล)
รองคณบดี
ปฏิบัติการแทนคณบดี
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