
 

 

 
ประกาศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลตามกรอบบริหาร 
ตําแหน#ง เจ$าหน$าที่สํานักงาน P5 

ปฏิบัติหน$าที่ หัวหน$ากลุ#มภารกิจกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
------------------------------------------------------------ 

 ตามท่ี คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�รับการจัดสรรกรอบบริหารจากสภามหาวิทยาลัย  
ดัง น้ัน  คณะครุ ศาสตร�  มีความประสงค� รั บสมั ครสอบคัด เ ลือก เพื่ อบรร จุ บุคคลตามกรอบบริห าร  
ตําแหน(ง เจ�าหน�าท่ีสํานักงาน P5 ปฏิบัติหน�าที่ หัวหน�ากลุ(มภารกิจกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สังกัด ฝ.ายบริหาร คณะครุศาสตร� จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 37,900 บาท มีเงินประจําตําแหน(ง  
11,000 บาท ดังน้ี  

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

พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ�ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต(อไปน้ี 
1.1 มีอายุไม(ตํ่ากว(าสิบแปดป;บริบูรณ� 
1.2 ไม(เป<นผู�วิกลจริตหรือจิตฟ>?นเฟ@อนไม(สมประกอบ เป<นคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�

ความสามารถ หรือเป<นโรคที่กําหนดไว�ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม(เป<นผู�อยู(ระหว(างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก(อน 
1.4 ไม(เป<นผู�ดํารงตําแหน(งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าที่ในพรรค

การเมือง 
1.5 ไม(เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต(เป<นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.6 ไม(เคยถูกให�ออก ปลดออก หรือไล(ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน(วยงานอ่ืนของรัฐ 

บริษัทเอกชน หรือองค�การระหว(างประเทศ 
1.7 ไม(เคยถูกลงโทษเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยร�ายแรงตามข�อบังคับน้ี  หรือ

ข�อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดท่ีใช�บังคับอยู(ก(อนวันประกาศใช�ข�อบังคับน้ี 
1.8 ไม(เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยหรือหน(วยงานของรัฐ 
1.9 ไม(เป<นผู�บกพร(องในศีลธรรมอันดี 
1.10 ไม(เป<นผู�ท่ีศาลได�พิพากษาให�ล�มละลาย และยังอยู(ในระหว(างการเป<นบุคคลล�มละลาย 

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน(ง 
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ทุกสาขาวิชา  
2.2 ถ�าเป<นชายต�องพ�นภาระทางทหารแล�ว 
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3. ความรู�ความสามารถ 
3.1 มีความรู�ความสามารถด�านการบริหารหน(วยงาน 
3.2 มีความสามารถวินิจฉัย ตัดสินใจ ส่ังการ ปรับปรุง แก�ไข การปฏิบัติตามกระบวนการ 

ดําเนินการต(างๆ  ให�บรรลุเปQาหมาย 
3.3 มีความสามารถในการพัฒนางาน พัฒนาคนและบริหารจัดการทรัพยากรได�ดี 
3.4 มีความสามารถในการวางแผนและควบคุมให�งานเป<นไปตามแผน 
3.5 มีความรอบรู�ในกฎ ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับงาน 
3.6 มีความรู�ความสามารถในการจัดการระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข�อมูล และการจัดการท่ี

เก่ียวข�องกับด�าน IT 
3.7 มีความรู� ความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ เพิ่มมูลค(า และสร�างรายได�จากอุปกรณ� 

เครื่องมือ และอาคารสถานที่ของคณะ 
 

4. ทักษะ 
4.1 มีประสบการณ�ในการบริหารหน(วยงาน ไม(น�อยกว(า 5 ป; 
4.2 มีความสามารถในการใช�ภาษาต(างประเทศที่เป<นประโยชน�กับงานได�ดี 
4.3 สามารถใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปได� ดี ได�แก( โปรแกรม Microsoft Office  

หรือโปรแกรม ERP หรือโปรแกรมอ่ืนที่เป<นประโยชน�ในงาน 
4.4 มีความสามารถพื้นฐานในการเป<นผู�ประกอบการเพื่อสร�างรายได�ให�คณะ 

 
5. คุณลักษณะ 

5.1 มีความเป<นผู�นํา  
5.2 มีศักยภาพพร�อมรับการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน 
5.3 มีมนุษยสัมพันธ�ดี 
5.4 มีจิตบริการ 

 
6. ลักษณะงานที่ต�องปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบท�าย) 

 
7. วิธีการคัดเลือก 

7.1 การพิจารณาเอกสารแผนการสร�างรายได�จากอุปกรณ� เครื่องมือ และอาคารสถานที่ของคณะ  
7.2 สอบข�อเขียน 

7.2.1 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน(ง 
         (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ�การผ(านระดับปานกลางข้ึนไป) 

7.2.2 ประเมินความรู�ภาษาไทยที่จําเป<นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน(ง 
7.2.3 ประเมินความรู�เฉพาะตําแหน(ง 
7.2.4 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน(ง 

 
7.3 สอบสัมภาษณ�  
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8. เกณฑ�การตัดสิน 
 ผู�ท่ีถือว(าเป<นผู�สอบผ(าน จะต�องได�คะแนนในรายวิชาต(าง ๆ ดังน้ี 

8.1 ผ(านประเมินข�อ 7.2.1 – 7.2.2 เกณฑ�การผ(านระดับปานกลางข้ึนไป 
8.2 ผ(านประเมินข�อ 7.2.3 - 7.2.4 ไม(น�อยกว(าร�อยละ 75 
8.3 ผู�ท่ีถือว(าเป<นผู�ผ(านการคัดเลือก จะต�องได�คะแนนภาคสัมภาษณ�สูงสุด และผลสอบสัมภาษณ�

จะต�องไม(น�อยกว(าร�อยละ 75 
 

9. หลักฐานที่ใช�ในการรับสมัคร  
9.1 รูปถ(ายหน�าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ(ายมาไม(เกิน 6 เดือน) 
9.2 เอกสารแผนการสร� างรายได� จากอุปกรณ�  เครื่ อง มือ และอาคารสถาน ท่ีของคณะ  

(จํานวนไม(เกิน 15 หน�ากระดาษ A4) จํานวน 4 ชุด  
9.3 ทะเบียนบ�านและบัตรประจําตัวประชาชน 
9.4 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา 
9.5 หนังสือรับรองประสบการณ�ในการบริหารหน(วยงาน และหนังสือรับรองอ่ืนๆ  
9.6 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ�ามี) 
9.7 ใบผ(านการเกณฑ�ทหาร หรือได�รับการยกเว�นทางทหาร 
9.8 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได�แก( TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย(าง

ใดอย(างหน่ึง ซึ่งต�องมีอายุไม(เกิน 2  ป;  นับถึงวันปqดรับสมัคร 
9.8.1 กรณีเป<นบุคคลภายนอก  ต�องมีผลคะแนนการสอบข้ันตํ่า  ดังน้ี 

- คะแนน TOEIC  ไม(น�อยกว(า  400  คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 
- คะแนน CULI-TEST ไม(น�อยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม100 คะแนน) 
- คะแนน  CU-TEP  ไม(น�อยกว(า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 
- คะแนน IELTS ไม(น�อยกว(า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน) 
- คะแนน TOEFL (Paper-Based Test : PBT) ไม(น�อยกว(า 433 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 
- คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม(น�อยกว(า 433 

คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 
- คะแนน TOEFL (Internet-Based Test: iBT) ไม(น�อยกว(า 40 คะแนน 

(คะแนนเต็มเต็ม 120 คะแนน) 
9.7.2 กรณีเป<นผู�ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพพนักงาน

มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ รับพิจารณาทุกระดับคะแนน 
9.9 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถ�ามี) 
หลักฐานข$อ 9.3 – 9.8 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกต$อง  
ผ#านทางเว็บไซตพร$อมใบสมัคร  
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ผู�ประสงค�จะสมัคร ให�สมัครผ(านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2 
ต้ังแต(บัดน้ี จนถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ� 2563 สําหรับผู�ท่ีไม(สามารถอัพโหลดเอกสารผ(านระบบได�ครบถ�วนสามารถ
ส(งเอกสารเพิ่มเติมได�ท่ี E-mail: cueduhr@gmail.com และสอบถามรายละเอียดได�ที่ กลุ(มภารกิจบริหาร
ทรัพยากรมนุษย� ฝ.ายบริหาร โทร. 02-218-2565 ต(อ 6330-2 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)  

 
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
                            ศิริเดช สุชีวะ 
               (รองศาสตราจารย� ดร.ศิริเดช สุชีวะ)                

                   คณบดี        
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ลักษณะงานที่ต$องปฏิบัติ 
 
      ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน�ากลุ(มภารกิจโดยใช�ความรู� ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะ 
ความเป<นผู�นําในการทํางาน ด�านกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีลักษณะงานเก่ียวกับการรวบรวม 
ตรวจสอบ วิเคราะห�ข�อมูลต(าง ๆ ในกระบวนการของกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ และควบคุมกระบวนการ
ทํางานของกลุ(มภารกิจตามกระบวนการและแผนงานด�านกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในความรับผิดชอบ 
มอบหมายและตรวจสอบงานของผู�ใต�บังคับบัญชา และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย ดังน้ี 
 

1. ด$านการวางแผน 
จัดระบบงานตามลําดับความสําคัญและวางแผนการทํางานของกลุ(มภารกิจ ให�สอดคล�อง 

กับเปQาหมายและตัวช้ีวัด ตามที่ได�รับมอบหมาย 
2. ด$านการบริหาร 

1) ควบคุมบริหารงานในฐานะหัวหน�าภารกิจรับผิดชอบต(อผลการดําเนินงานโดยรวมของภารกิจ
ที่ได�รับมอบหมาย เพื่อให�บรรลุเปQาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  

2) มอบหมาย กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร(งรัดการดําเนินงาน และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ(มภารกิจ เพื่อให�บรรลุเปQาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  

3) ติดตาม ให�คําปรึกษา และแนะนําบุคลากรในกลุ(มภารกิจให�ปฏิบัติงานของกลุ(มภารกิจ 
ให�สามารถปฏิบัติงานได�ตามมาตรฐาน ระบบงาน วิธีและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข�องอย(างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

4) วางแผนและกําหนดมาตรการในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งให�คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับ
ความก�าวหน�าในวิชาชีพแก(บุคลากรในภารกิจโดยตรง  

3. ด$านการปฏิบัติการและบริการ 

1) นําเสนอ ช้ีแจง ให�ความเห็นและข�อเสนอแนะด�านต(างๆ ในงานท่ีเก่ียวข�องเพื่อประโยชน�ต(อ
การดําเนินการและเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัยต(อผู�บริหารมหาวิทยาลัย หรือต(อ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานต(าง ๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย 

2) ให�คําปรึกษา แนะนํา ช้ีแจง ตอบป>ญหาเบ้ืองต�นแก(ส(วนงานต(างๆ ของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การดําเนินงานด�านต(างๆ ที่เก่ียวข�อง เพื่อสร�างความเข�าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน(วยงาน/
ส(วนงาน  

3) ให�บริการข�อมูลเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจและการดําเนินการของหน(วยงาน/
ส(วนงาน 

4) ปฏิบัติตนเป<นแบบอย(างท่ีดีแก(บุคลากรในกลุ(มภารกิจ รวมทั้งปรับปรุงหรือหาแนวทางในการ
สร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความสามัคคีให�บุคลากรทุกคนในกลุ(มภารกิจ ตลอดจนให�คําปรึกษา 
แนะนําเก่ียวกับความก�าวหน�าในวิชาชีพแก(บุคลากรภายในกลุ(มภารกิจโดยตรง 
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4. ด$านการประสานงาน 
ประสานงานที่ได�รับมอบหมายกับหน(วยงานต(างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน(วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย ตามท่ีได�รับมอบหมายให�สอดคล�องกับเปQาหมายรวมของกลุ(มภารกิจและหน(วยงาน/ 
ส(วนงาน เพื่อให�ได�ผลงานตามเปQาหมายที่กําหนดไว� 

 
 
 
 
             

 
 


