
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข าเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน&ง เจ าหน าท่ีวิเคราะห� P7 
------------------------------------------------------------ 

 ตามที่ สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย มีความประสงค�จะรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน&ง เจ าหน าท่ีวิเคราะห� P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01084 อัตราเงินเดือน 21,600 บาท
(หากมีประสบการณ�อาจได รับการพิจารณามากกว&าท่ีกําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน ฝ8ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานมหาวิทยาลัย น้ัน เน่ืองจาก มีผู สมัครน อย จึงขอขยายเวลาการรับ
สมัครออกไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
ผู สมัครสอบต องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว&าด วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ�ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต&อไปน้ี 
1.1 มีอายุไม&ตํ่ากว&าสิบแปดปBบริบูรณ� 
1.2 ไม&เป!นผู วิกลจริตหรือจิตฟDEนเฟFอนไม&สมประกอบ เป!นคนไร ความสามารถ หรือคนเสมือนไร 

ความสามารถ หรือเป!นโรคที่กําหนดไว ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม&เป!นผู อยู&ระหว&างถูกส่ังพักงาน พักราชการหรือถูกส่ังให 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&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&เป!นผู บกพร&องในศีลธรรมอันดี 
1.10 ไม&เป!นผู ท่ีศาลได พิพากษาให ล มละลาย และยังอยู&ในระหว&างการเป!นบุคคลล มละลาย 

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง 
2.1 ได รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� วิชาวิศวกรรมศาสตร� วิชาวิทยาศาสตร� 

หรือวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
จํานวนหน&วยกิตวิชาท่ีเรียนเก่ียวกับคอมพิวเตอร� หรือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ... 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม&ตํ่ากว&า 15 หน&วยกิต 
2.2   เพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม&เกิน 35 ปB 

3. ความรู ความสามารถ 
3.1 มีความรู พื้นฐานด านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3.2 สามารถเข าใจการทํางานเบ้ืองต น ใช งาน และต้ังค&าพื้นฐาน ของอุปกรณ�คอมพิวเตอร� เช&น  

PC  Notebook  tablet มือถือ ได อย&างดี   
3.3 สามารถวิเคราะห�ปDญหา สาเหตุ และ วิธีการแก ปDญหาเบื้องต นได  
3.4 มีทักษะในด านการตัดสินใจที่เหมาะสม สามารถแก ไขปDญหาเฉพาะหน าได ดี 
3.5 มีทักษะในการการเรียนรู ส่ิงใหม&ๆ ได ด วยตนเอง 
3.6 มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี ใจเย็น พูดจาสุภาพ สามารถติดต&อประสานงานได อย&างมีประสิทธิภาพ 

4. ลักษณะงานท่ีต องปฏิบัติ อาทิเช&น 
4.1    บันทึกคําขอใช บริการและปDญหาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข องลงในระบบท่ีสํานักบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศใช งานอยู& 
4.2    ให คําแนะนําการใช งานระบบสารสนเทศเบื้องต นให แก&ผู ใช งาน เช&น ปDญหาการใช บริการอีเมล 

อินเทอร�เน็ต ทางช&องทางต&างๆ เช&น ทางโทรศัพท� อีเมล� มาติดต&อด วยตนเอง หรือช&องทาง 
อ่ืนๆ ที่สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให บริการกับผู ใช  

4.3     ดูแลแก ปDญหาต&างๆ ด านคอมพิวเตอร� เช&น ปDญหาการใช งานเครื่องคอมพิวเตอร� แทบเล็ต  
มือถือ ทางช&องทางต&างๆ เช&น ทางโทรศัพท� อีเมล� มาติดต&อด วยตนเอง หรือช&องทางอ่ืนๆ  
ที่สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให บริการกับผู ใช  

4.4     สรุปปDญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อส&งข อมูลไปยังทีมท่ีเก่ียวข องในการแก ไขปDญหา ในกรณีที่แก ปDญหา 
ด วยตนเองไม&ได  และติดตามปDญหาจนสําเร็จลุล&วง 

4.5     ดูแลพื้นท่ีให บริการของสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เช&น ศูนย�การเรียนรู ด วยตนเอง  
ห องอบรม เคาน�เตอร�ให บริการ ให เรียบร อย  เป!นไปตามระเบียบ    

4.6     ประสานงาน อํานวยความสะดวกในการเข ามาตรวจเช็ค ซ&อมบํารุงและช&วยดูแลระบบ
ประตู (Access control) ระบบ UPS และระบบอ่ืนๆที่เก่ียวข องในห อง Data Center 

4.7    จัดทําสถิติการให บริการ และวิเคราะห�/สรุป ปDญหาที่เกิดทุกเดือน 
4.8    ตรวจสอบและช&วยปรับปรุงกระบวนการให บริการ 
4.9    ดูแล G Suite และ Office365 ของมหาวิทยาลัย 
4.10 งานอ่ืนๆที่ได รับมอบหมาย 

5. วิธีการคัดเลือก 
5.1 ประเมินความรู ภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน&ง 
5.2 ประเมินความรู เฉพาะตําแหน&ง 

 
5.3 ประเมินความสามารถ... 
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5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน&ง 
5.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน&ง 

(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ�การผ�านระดับปานกลางข้ึนไป) 

5.5 สัมภาษณ� 
6. หลักฐานท่ีใช ในการรับสมัคร 

6.1 รูปถ&ายหน าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ&ายมาไม&เกิน 6 เดือน)  
6.2 ทะเบียนบ านและบัตรประจําตัวประชาชน 
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา 
6.4 หนังสือรับรองการผ&านงาน (ถ ามี) 
6.5 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ ามี) 
6.6 ใบผ&านการเกณฑ�ทหาร หรือได รับการยกเว นทางทหาร 
6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได แก& TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL   

อย&างใดอย&างหน่ึง ซึ่งต องมีอายุไม&เกิน 2 ปB นับถึงวันปqดรับสมัคร 
6.7.1 กรณีเป!นบุคคลภายนอก  ต องมีผลคะแนนการสอบข้ันตํ่า  ดังน้ี 

6.7.1.1 คะแนน TOEIC    ไม&น อยกว&า  400  คะแนน (คะแนนเต็ม  990 คะแนน) 
6.7.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม&น อยกว&า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
6.7.1.3 คะแนน CU-TEP   ไม&น อยกว&า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  120 คะแนน) 
6.7.1.4 คะแนน IELTS  ไม&น อยกว&า  4.0   คะแนน (คะแนนเต็ม   9.0 คะแนน) 
6.7.1.5 คะแนน TOEFL (PBT) ไม&น อยกว&า  433  คะแนน  (คะแนนเต็ม  677 คะแนน) 
6.7.1.6 คะแนน TOEFL (ITP) ไม&น อยกว&า  433  คะแนน  (คะแนนเต็ม  677 คะแนน) 
6.7.1.7 คะแนน TOEFL (iBT) ไม&น อยกว&า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  120 คะแนน) 

6.7.2 กรณีเป!นผู ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพข าราชการ/
ลูกจ างประจําเงินงบประมาณ/ลูกจ างประจําเงินนอกงบประมาณ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน 

6.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถ ามี) 
หลักฐานข�อ 6.2-6.8 แนบไฟล�สําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือช่ือกํากับ และรับรองสําเนาถูกต�อง 
ผ'านทางเว็บไซต�พร�อมใบสมัคร 

 

ผู ประสงค�จะสมัคร ให สมัครผ&านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2 
และสอบถามรายละเอียดได ท่ี ธุรการ สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจามจุรี 3 ช้ัน 4  
โทรศัพท� 0-2218-3253 ต้ังแต&บัดน้ี จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)  

 
 
 

ประกาศรายช่ือ... 
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ประกาศรายช่ือผู มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก ทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ และ 

www.it.chula.ac.th  
 

     ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
       (ศาสตราจารย� ดร.บุญไชย สถิตม่ันในธรรม) 

               รองอธิการบดี 
       ปฏิบัติการแทนอธิการบดี             
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