
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข�ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน�าที่  
ตําแหน'ง ผู�อํานวยการฝ+ายบริหาร สังกัด คณะนิติศาสตร� 
------------------------------------------------------------ 

 ด�วย คณะนิติศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  มีความประสงค�จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน�าท่ีตําแหน'ง ผู�อํานวยการฝ+ายบริหาร สังกัด คณะนิติศาสตร� จํานวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว'าด�วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ�ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต'อไปน้ี 
1.1 มีอายุไม'ตํ่ากว'าสิบแปดป5บริบูรณ� 
1.2 ไม'เป6นผู�วิกลจริตหรือจิตฟ89นเฟ:อนไม'สมประกอบ เป6นคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือน     

ไร�ความสามารถ หรือเป6นโรคที่กําหนดไว�ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม'เป6นผู�อยู'ระหว'างถูกส่ังพักงาน พักราชการหรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก'อน 
1.4 ไม'เป6นผู�ดํารงตําแหน'งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าที่ในพรรค

การเมือง 
1.5 ไม'เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต'เป6นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.6 ไม'เคยถูกลงโทษให�ออกหรือไล'ออกตามข�อบังคับน้ี  หรือไม'เคยถูกลงโทษให�ออก  ไล'ออก  

หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน  เพราะกระทําผิดวินัยร�ายแรงตามข�อบังคับ  ระเบียบ  หรือ
ประกาศอ่ืนใดที่ใช�บังคับอยู'ก'อนวันที่ข�อบังคับน้ีใช�บังคับ 

1.7 ไม'เคยถูกให�ออก  ปลดออก  หรือไล'ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน'วยงานอ่ืนของรัฐ  
บริษัทเอกชน  หรือองค�การระหว'างประเทศ 

1.8 ไม'เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน'วยงานของรัฐ 

1.9 ไม'เป6นผู�บกพร'องในศีลธรรมอันดี 
1.10 ไม'เป6นผู�ท่ีศาลได�พิพากษาให�ล�มละลาย และยังอยู'ในระหว'างการเป6นบุคคลล�มละลาย  

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน'ง 
2.1   ได�รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย'างอ่ืนในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม          

  กับหน�าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต�องปฏิบัติ 
2.2   หากเป6นชายต�องพ�นภาระทางทหารแล�ว 
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3. ความรู�ความสามารถ 
3.1 มีความสามารถในการแปรนโยบายไปสู'การปฏิบัติ 
3.2 มีความสามารถในการออกแบบกระบวนงาน/ระบบงาน (Work Systems) ให�สอดคล�องกับ

วัตถุประสงค�และเป[าหมายของหน'วยงาน 
3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห�  สรุป  แก�ป8ญหาในงานได�เป6นอย'างดี 
3.4 มีความสามารถในการควบคุม วางแผนท้ังด�านบุคลากร ทรัพยากรและด�านการทํางาน 
3.5 มีความสามารถในการขับเคล่ือนผลผลิตของหน'วยงานให�สําเร็จบรรลุตามเป[าหมายที่ส'วนงาน

วางไว� 
3.6 มีความสามารถในการนําเทคนิค  วิธีการ  ความรู�ใหม' ๆ มาปรับใช�ในการบริหารงาน 
3.7 มีผลงานเป6นท่ีประจักษ�  ซึ่งเป6นประโยชน�ต'องานในหน�าที่ 
3.8 มีความรอบรู�ในกฎ ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายที่เก่ียวข�องกับงาน 

4. ทักษะ 
4.1 มีความสามารถในการใช�ภาษาต'างประเทศที่เป6นประโยชน�ในงานได�ดี 
4.2 มีความรู�ความเข�าใจในการใช�ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโปรแกรมประเภท  ERP 
4.3 ในกรณีผ'านการอบรมหลักสูตรในการเป6นผู�บริหารในระดับกลางหรือเทียบเท'าข้ึนไปจะได�รับ

การพิจารณาเป6นกรณีพิเศษ 
4.4 มีประสบการณ�ในการบริหารหน'วยงาน ไม'น�อยกว'า 5 ป5 

5. คุณลักษณะ 
5.1 มีความเป6นผู�นําท่ีดี 
5.2 มีคุณธรรม 
5.3 มีความใฝ+รู� 
5.4 มีมนุษยสัมพันธ�ดี 

6. ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบท�าย) 
7. วิธีการคัดเลือก 

7.1 ประเมินความรู�ภาษาไทยที่จําเป6นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน'ง 
7.2 ประเมินความรู�เฉพาะตําแหน'ง 
7.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน'ง 
7.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน'ง 

(ประเมินความถนัด Aptitude Test : เกณฑ�การผ�านระดับปานกลางข้ึนไป) 
7.5 สัมภาษณ� 

8. หลักฐานท่ีใช�ในการรับสมัคร 
8.1 รูปถ'ายหน�าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ'ายมาไม'เกิน 6 เดือน)  
8.2 ทะเบียนบ�านและบัตรประจําตัวประชาชน 
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8.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา 
8.4 หนังสือรับรองประสบการณ�ในการบริหารหน'วยงาน และหนังสือรับรองอ่ืน ๆ  
8.5 หนังสืออนุญาตจากส'วนงานให�สมัครสอบคัดเลือก เป6นการแจ�งส'วนงานเพื่อทราบเท'าน้ัน 

(กรณีผู�สมัครเป6นผู�สมัครภายในสังกัดส'วนงานอ่ืน สามารถดาวน�โหลดได�จาก : 
www.hrm.chula.ac.th/th/jobonline07.html) 

8.6 สําเนา กม.1 (สําหรับข�าราชการ) 
8.7 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ�ามี) 
8.8 ใบผ'านการเกณฑ�ทหาร หรือได�รับการยกเว�นทางทหาร 
8.9 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได�แก' TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL   

อย'างใดอย'างหน่ึง ซึ่งต�องมีอายุไม'เกิน 2 ป5 นับถึงวันปwดรับสมัคร 
8.9.1 กรณีเป6นบุคคลภายนอก  ต�องมีผลคะแนนการสอบข้ันต่ํา  ดังน้ี 

8.9.1.1 คะแนน TOEIC    ไม'น�อยกว'า  400  คะแนน (คะแนนเต็ม  990 คะแนน) 
8.9.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม'น�อยกว'า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
8.9.1.3 คะแนน CU-TEP   ไม'น�อยกว'า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  120 คะแนน) 
8.9.1.4 คะแนน IELTS  ไม'น�อยกว'า  4.0   คะแนน (คะแนนเต็ม   9.0 คะแนน) 
8.9.1.5 คะแนน TOEFL (PBT) ไม'น�อยกว'า  433  คะแนน  (คะแนนเต็ม  677 คะแนน) 
8.9.1.6 คะแนน TOEFL (ITP) ไม'น�อยกว'า  433  คะแนน  (คะแนนเต็ม  677 คะแนน) 
8.9.1.7 คะแนน TOEFL (iBT) ไม'น�อยกว'า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  120 คะแนน) 

8.9.2 กรณีเป6นผู�ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพข�าราชการ/
ลูกจ�างประจําเงินงบประมาณ/ลูกจ�างประจําเงินนอกงบประมาณ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ.  รับพิจารณาทุกระดับคะแนน  

8.10 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถ�ามี) 
หลักฐานข�อ 8.2-8.10 แนบไฟล�สําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือช่ือกํากับ และรับรองสําเนาถูกต�อง 
ผ(านทางเว็บไซต�พร�อมใบสมัคร 

9. เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
9.1 ในกรณีที่ผู�สมัครเป�นบุคลากรภายในซึ่งสังกัดส วนงานอ่ืน จะต�องแจ�งให�หัวหน�าส วนงาน

รับทราบ (เป�นการแจ�งเพ่ือทราบเท าน้ัน) โดยแนบหนังสือจากหัวหน�าส วนงานประกอบการ
สมัคร 

9.2 จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัยไม รับโอนข�าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ที่ผ านการ
คัดเลือก ไม ว ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

9.3 ผู�ผ านการคัดเลือกต�องเข�ารับการอบรมในโครงการอบรมการปฏิบัติงานด�วยระบบ  
CU-ERP ภายในระยะเวลา 1 ป@ หลังจากบรรจุจ�าง และถือเป�นส วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
/ผู�ประสงค�... 
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ผู�ประสงค�จะสมัคร ให�สมัครผ'านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2 
และสอบถามรายละเอียดได�ท่ี โทร. 02-2180363 ต้ังแต'วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2562  
ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)  

 
ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกจะประกาศ ให�ทราบภายหลังทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*06062019 0928* 
06062019 0928 

(ศาสตราจารย� ดร.บุญไชย  สถิตม่ันในธรรม) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ลักษณะงานที่ต�องปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการภาระงานสนับสนุนด�านการบริหารจัดการทั่วไปของส'วนงาน ซ่ึงเป6นภาระ

งานหลัก เช'น ระบบงานบริหารและธุรการ ระบบงานบริหารงานบุคคล ระบบงานนโยบายและแผน และระบบงาน
คลังและพัสดุ เป6นต�น ปฏิบัติงานตามแผนงานของผู�บริหารส'วนงาน และแผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต�อง
ใช�ความรู�ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ความรู�ความสามารถด�านการบริหารจัดการ ด�านการวางแผน การจัด
ระบบงาน การอํานวยการ การส่ังการ การมอบหมาย และกํากับ แนะนํา ติดตามผล ตรวจสอบประเมินผล  
ประสานงาน ตัดสินใจ แก�ไขป8ญหาเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบให�สําเร็จบรรลุเป[าหมายของส'วนงานและของ
มหาวิทยาลัย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังน้ี 
1. ด�านการวางแผน 

1)  ร'วมกับผู�บริหารของส'วนงานในการกําหนดแผนยุทธศาสตร�ของส'วนงาน รวมท้ัง
เป[าหมายและตัวช้ีวัดต'าง ๆ เพื่อให�สอดคล�องกับพันธกิจของส'วนงานและแผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย 

2) จัดทําแผนดําเนินงานประจําป5 ซึ่งครอบคลุมงานบริหารด�านต'าง ๆ ซึ่งเป6นภารกิจหลัก  
โดยกําหนดเป[าหมายและตัวช้ีวัดต'าง ๆ  

3) สามารถนําเสนอ ช้ีแจงข�อเท็จจริง ให�ความเห็นหรือข�อเสนอแนะในด�านการวางแผนได� 
2. ด�านการบริหารงาน 

1)  บริหารงานในฐานะผู� อํานวยการฝ+ายบริหาร รับผิดชอบต'อความสําเร็จโดยรวม 
ของฝ+ายบริหารในส'วนงาน   

2)  กําหนดแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน  และวิธีการปฏิบัติในเร่ืองต'าง ๆ ของฝ+ายบริหาร
ให� เป6นไปอย'างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกฎ ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ� 
ของมหาวิทยาลัย 

3)  มอบหมาย กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและเร'งรัด การดําเนินงานตามแผนงาน  
โครงการ กิจกรรมของฝ+ายบริหารและประเมินผล เพื่อให�บรรลุเป[าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 

4)  วิ นิจฉัย ตัดสินใจ ส่ังการ ปรับปรุ งแก� ไขกระบวนการดําเ นินงานด� านต'าง ๆ  
ของส'วนงานที่รับผิดชอบเท'าท่ีไม'ขัดหรือแย�งกับกฎระเบียบ ข�อบังคับ และหลักเกณฑ�ของมหาวิทยาลัย เพื่อให�
บรรลุเป[าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

5)  นําเสนอ ช้ีแจงข�อเท็จจริง ให�ความเห็นหรือข�อเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานต'าง ๆ ท่ีได�รับแต'งต้ังหรือมอบหมาย 

3. ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1)  วางแผนและจัดอัตรากําลังบุคลากรของฝ+ายบริหารให�เหมาะสม ท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพกับพันธกิจหลักและแผนยุทธศาสตร�ของส'วนงาน รวมท้ังประสานงานกับหน'วยงานอ่ืน ๆ ภายในส'วนงาน
ในการจัดทํากรอบอัตรากําลังทั้งหมดของส'วนงาน 

 2)  ดําเนินการสรรหาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการของส'วนงานให�เป6นไปตาม
กรอบอัตรากําลังของส'วนงานที่ได�รับอนุมัติ 
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3) มอบหมายภาระงานให�ผู�ใต�บังคับบัญชาโดยตรงปฏิบัติในแต'ละป5 ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามที่ได�มอบหมาย และดูแลให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในสังกัดให�
เป6นไปอย'างถูกต�องและเป6นธรรม 

4) วางแผนและกําหนดมาตรการในการพัฒนาบุคลากรทุกคนในสังกัดเพื่อให�มีสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกับภาระงานท่ีปฏิบัติ  ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

5) ให�คําปรึกษา แนะนํา  เก่ียวกับความก�าวหน�าในวิชาชีพแก'บุคลากรผู�อยู'ใต�บังคับบัญชา 
6) วางตัวและปฏิบัติให�เป6นบุคคลตัวอย'างที่ดีแก'ผู�ใต�บังคับบัญชา รวมทั้ง ปรับปรุงหรือหา

แนวทางในการสร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความสามัคคีให�บุคลากรทุกคนในฝ+ายบริหาร 
7) สามารถนําเสนอ ช้ีแจงข�อเท็จจริง ให�ความเห็นหรือข�อเสนอแนะในด�านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานต'าง ๆ ท่ีได�รับแต'งต้ังหรือมอบหมาย 
4. ด�านการบริหารทรัพยากรอ่ืน ๆ และงบประมาณ 

1)  วางแผนการใช�ทรัพยากรและงบประมาณของฝ+ายบริหารให�สอดคล�องกับนโยบาย   
พันธกิจ  และแผนยุทธศาสตร�ของส'วนงานและมหาวิทยาลัย  

2)  ติดตาม ตรวจสอบ การใช�ทรัพยากรและงบประมาณ ให�เกิดประสิทธิภาพ คุ�มค'า 
 และเป6นไปตามเป[าหมาย และผลสัมฤทธ์ิ ที่กําหนดไว�  

3) สามารถนําเสนอ ช้ีแจงข�อเท็จจริง ให�ความเห็นหรือข�อเสนอแนะในด�านการบริหาร
ทรัพยากรและงบประมาณได� 
 

 
 

 

 


