
 

     ประกาศ 
                                            คณะเศรษฐศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                      เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
                                                          ตําแหนงเลขานุการบริหาร P7  
                                           --------------------------------------------------------- 

 
ดวยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  มีความประสงคจะรับสมัครพนักงาน 

มหาวิทยาลัย  ตําแหนงเลขานุการบริหาร P7  (เลขานุการคณบดี) จํานวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดงันี้ 
 

ตําแหนงท่ีรับสมัคร     
 ตําแหนงเลขานุการบริหาร P7  (เลขานุการคณบดี) จํานวน 1 อัตรา 
  
ลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติ   

หนาท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณงานที่ทํา 
1.  ประสานงาน ติดตอสอบถาม นัดหมายกับบุคคลตางๆ ใหกับผูบริหารและหนวยงานอื่นๆ 25 % 
     ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
2.  ราง-โตตอบจดหมาย หนงัสือราชการ พิมพเอกสารตางๆ และสง E-mail 20 % 
3.  ตอนรับผูมาติดตองานของคณะฯ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 15 % 
4.  เตรียมการและดําเนินการในเรื่องการประชุมผูบริหารและการประชมุอื่นๆ จดบันทึก 15 % 
     และจัดพิมพรายงานการประชุม  
5.  จําแนก สืบคน จัดเก็บเอกสารและรวบรวมขอมูลดานเอกสารตางๆ 10 % 
6.  การเบิกจายเงินของสํานกังานเลขานุการคณบด ี 5 % 
7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 10 % 

รวม 100% 
  
            1.  คุณสมบัติท่ัวไป   

ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 เร่ืองหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกบัพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี ้

1.1 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
1.2 ไมเปนผูวกิลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนไรความสามารถหรือคน    
        เสมือนไรความสามารถหรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย 
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1.3 ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพกัราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
1.4 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาทีใ่น

พรรคการเมือง 
1.5 ไมเคยถูกจําคกุโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.6 ไมเคยถูกใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ หนวยงานอื่นของรฐั 

บริษัทเอกชนหรือองคการระหวางประเทศ 
1.7 ไมเคยถูกลงโทษเลิกสัญญาปฏิบัติงานเพราะกระทําผิดวนิัยรายแรงตามขอบังคับนี้ 

หรือขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศอื่นใดทีใ่ชบังคับอยูกอนวนัประกาศใชขอบังคับนี ้
1.8 ไมเคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลยัหรือหนวยงานของรัฐ 
1.9 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี
 

            2.   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
2.1 ตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 

เร่ืองหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกบัพนักงานมหาวิทยาลัย 
2.2 ถาเปนชายตองผานการเกณฑทหารแลว 
2.3 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไมจํากัดสาขาวิชา 
2.4 มีความสามารถติดตอประสานงาน ติดตอสอบถามนัดหมายกับบุคคลตางๆ ใหกับ

ผูบริหารและหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.5 มีความรูสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office 2007   
2.6 มีความรูเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ตเปนอยางด ี
2.7 มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ฟง พูด อาน เขียนไดเปนอยางด ี
2.8 มีความตั้งใจทาํงาน มีมนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

และมีความสามารถในการตดิตอส่ือสารไดเปนอยางด ี
 

3.    วิธีการสอบ 
3.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จาํเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.2 ประเมินความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น 
3.3 ประเมินความรูเฉพาะตําแหนง 
3.4 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหนง 
3.5 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหนง 
3.6 สัมภาษณ 
(ขอ 3.5 – ขอ 3.6 จะสอบเฉพาะผูที่สอบผาน ขอ 3.1 – ขอ 3.4 เทานั้น) 
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4.   หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร 
4.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 คูณ 4 ซม. จํานวน 1 รูป  
 (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน) 
4.2  ใบแสดงคุณวุฒกิารศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
4.3   ทะเบียนบาน และบัตรประจําตัวประชาชน 
4.4   ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  (ถามี) 
4.5   หนังสือรับรองผานการเกณฑทหาร 
4.6   หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) 
4.7   หนังสือแสดงผลการทดสอบ เชน CU-TEP TOEFL TOEIC (ถามี) 

หลักฐานทุกอยางตองใชฉบับจริงและสําเนา 1 ชดุ 
 

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวนโหลดใบสมัครงาน (พม. 11-3)                   

ไดที่ http://personnel2.hrm.chula.ac.th/form/Pm11-3.pdf   และยืน่ใบสมัครดวยตนเองพรอมเอกสาร           
ที่หนวยการเจาหนาที่    งานบริหารและธุรการ   ช้ัน 1 หอง 103  สํานักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ   ตั้งแตบัดนี้จนถงึวนัจันทรท่ี 14 กุมภาพันธ 
2554  ในวนัและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) 

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ  
  วันพุธท่ี 16 กุมภาพันธ 2554   ตั้งแตเวลา 10.00 น.   ณ บอรดประชาสัมพันธของคณะ
เศรษฐศาสตร หรือ http://www.econ.chula.ac.th 
 

วิธีการดําเนินการคัดเลือก 
  สอบขอเขียน    วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ 2554 
  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2554  
  สอบสัมภาษณ    วันศุกรที่  25 กุมภาพันธ 2554    เวลา 13.30 น. 
                           (รายละเอยีดจะแจงใหทราบในวนัประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ) 
  ประกาศรายชือ่ผูผานการคัดเลือก  วันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 
  

              ประกาศ  ณ  วันที่  28 มกราคม พ.ศ.  2554 
 


