
 

ประกาศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                                                                              
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป นพนักงานมหาวิทยาลัย                                                               
ตําแหน$ง เจ%าหน%าท่ีบริการการศึกษา P7  ระดับช้ันอนุบาล 

* * * * * * * * * * * * * 

ด�วยคณะครุศาสตร�  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ฝ!ายประถม  มีความประสงค�รับสมัครบุคคล
เพื่ อ คัด เ ลือกเป)นพนักงานมหาวิทยาลัย ตํ าแหน, ง เจ� าหน� า ท่ีบ ริการการศึกษา (วิ ชาการ ศึกษา)  ระ ดับ P7                      
จํานวน 2 อัตรา  วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนข้ันตํ่า 19,500 บาท  (หากมีประสบการณ�ในการทํางานจะพิจารณา                   
เป)นกรณีพิ เศษ)  เพื่อปฏิบัติหน�า ท่ีในระดับช้ันอนุบาล  โรงเ รียนสาธิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ฝ!ายประถม                      
โดยมีเงื่อนไขการรับสมัครดังต,อไปน้ี 

 
 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติ ท่ัวไปตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว,าด�วยการบริหาร                   

งานบุคคล  พ.ศ. 2557  เร่ือง หลักเกณฑ�ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังต,อไปน้ี 
1.1 มีอายุไม,ตํ่ากว,าสิบแปดปEบริบูรณ� 
1.2 ไม,เป)นผู�วิกลจริตหรือจิตฟGHนเฟIอนไม,สมประกอบ เป)นคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือน               

ไร�ความสามารถ   หรือเป)นโรคท่ีกําหนดไว�ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม,เป)นผู�อยู,ระหว,างถูกส่ังพักงาน พักราชการ หรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก,อน 
1.4 ไม, เป)นผู�ดํ ารงตํ าแหน,งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ�าหน�า ท่ี                           

ในพรรคการเมือง 
1.5 ไม,เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก  เว�นแต,เป)นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทํา

โดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ 
1.6 ไม,เคยถูกลงโทษให�ออกหรือไล,ออกตามข�อบังคับน้ี หรือไม, เคยถูกลงโทษให�ออก ไล,ออก                     

หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยร�ายแรงตามข�อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใด
ท่ีใช�บังคับอยู,ก,อนวันท่ีข�อบังคับน้ีใช�บังคับ 

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

1.8 ไม,เคยกระทําการทุจริตในการสอบ หรือการคัดเลือกเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงาน                    
ในมหาวิทยาลัย หรือหน,วยงานของรัฐ 

1.9 ไม,เป)นผู�บกพร,องในศีลธรรมอันดี 
1.10 ไม,เป)นผู�ท่ีศาลได�พิพากษาให�ล�มละลาย และยังอยู,ในระหว,างการเป)นบุคคลล�มละลาย 

 
 

 

2.   มีคุณวุฒิทางการศึกษา ดังต$อไปนี้  
2.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หรือ 
2.2  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา  ไม,จํากัดสาขาวิชา แต,ต�องมีประสบการณ� 

 ในการสอน หรือดูแลนักเรียนระดับช้ันอนุบาลมาก,อนอย,างน�อย 6 เดือน (ต�องมีเอกสารรับรอง) 
2.3 หากเป)นเพศชายต�องพ�นภาระการเกณฑ�ทหารแล�ว (มีเอกสารรับรอง) 
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      3. ลักษณะงานท่ีต%องปฏิบัติ 

3.1 ช,วยอาจารย�ประจํากลุ,มสอนเตรียมความพร�อมแก,นักเรียน 

3.2 จัดเตรียมอุปกรณ�สําหรับการเรียนการสอน 

3.3 ช,วยดูแลนักเรียนทําแบบฝRกหัด, ทําสมุดประจําช้ัน, สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน  

      และรวบรวมทะเบียนประวัติของนักเรียน 

3.4  อยู,เวรประจําวัน  ดูแลความเรียบร�อยประจําวันของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 

3.5  จัดปSายนิเทศของระดับช้ันอนุบาล 

3.6  ดูแลนักเรียนในด�านการรับประทานอาหารและสุขอนามัยส,วนตัว 

3.7  ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีได�รับมอบหมาย 

4.  วิธีการคัดเลือก 
 4.1 ประเมินความรู�ภาษาไทยท่ีจําเป)นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน,ง 
 4.2 ประเมินความรู�เฉพาะตําแหน,ง  (ทฤษฎี) 
 4.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน,ง  (ปฏิบัติ) 
 4.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน,ง 
        (ประเมินความถนัด Aptitude Test : เกณฑ�ผ,านระดับปานกลางข้ึนไป) 
 4.5  สัมภาษณ� 

 
 

5.   เอกสารและหลักฐานท่ีจะต%องนํามาย่ืนในการสมัคร 
5.1  รูปถ,ายหน�าตรง ไม,สวมหมวกและไม,ใส,แว,นตาดํา  ขนาด 3 x 4 ซม. 
       ถ,ายมาแล�วไม,เกิน  1  ปE    จํานวน 1  รูป  
5.2  สําเนาทะเบียนบ�าน  จํานวน  1  ชุด 
5.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ชุด 
5.4  สําเนาใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  จํานวน  1  ชุด 
5.5  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช,น ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล,  แบบ สด. 43  (ใบรับรองผลการตรวจเลือก 
       ทหารกองเกินเข�ารับราชการกองประจําการ), ทะเบียนสมรส,  ใบรับรองการผ,านงาน/   
       ใบรับรองการฝRกงาน  ฯลฯ   จํานวนอย,างละ  1  ชุด 

 

5.6   ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได�แก, TOEIC  CULI-TEST  CU-TEP หรือ IELTS  อย,างใดอย,างหน่ึง  
  ซึ่งต�องมีอายุไม,เกิน 2 ปE นับถึงวันปrดรับสมัคร 
 

5.6.1 กรณีเป)นบุคคลภายนอก  ต�องมีผลคะแนนการสอบข้ันต่ํา  ดังน้ี 
5.6.1.1 คะแนน TOEIC    ไม,น�อยกว,า  400  คะแนน  (คะแนนเต็ม  990 คะแนน) 
5.6.1.2 คะแนน CULI-TEST  ไม,น�อยกว,า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
5.6.1.3 คะแนน CU-TEP    ไม,น�อยกว,า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  120 คะแนน) 
5.6.1.4 คะแนน IELTS   ไม,น�อยกว,า  4.0   คะแนน (คะแนนเต็ม   9.0 คะแนน) 
5.6.1.5 คะแนน TOEFL (PBT) ไม,น�อยกว,า  433  คะแนน  (คะแนนเต็ม  677 คะแนน) 
5.6.1.6 คะแนน TOEFL (ITP) ไม,น�อยกว,า  433  คะแนน  (คะแนนเต็ม  677 คะแนน) 
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5.6.1.7 คะแนน TOEFL (iBT) ไม,น�อยกว,า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  120 คะแนน) 
5.6.2 กรณีเป)นผู�ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพข�าราชการ/ลูกจ�างประจําเงิน

งบประมาณ/ลูกจ�างประจําเงินนอกงบประมาณ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/
พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน 

5.7  สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถ�ามี) 

      หลักฐานทุกประเภท แนบไฟล� สํา เนาเอกสารซึ่ งลงลายมือ ช่ือกํากับ และรับรองสําเนาถูกต�อง                        
ผ,านทางเว็บไซต�พร�อมใบสมัคร 
 

ผู�ประสงค�จะสมัคร ให�สมัครผ,านทางเว็บไซต�ของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� เลือกเมนูประกาศ                 
รับสมัครงาน  www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2  และสอบถามรายละเอียด ได�ท่ี
หน,วยบุคคล  โรงเ รียนสาธิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยา ลัย ฝ! ายประถม  โทรศัพท�  02-218-2742 ตั้ งแต, บัด น้ี                    
ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563  ในวันและเวลาทําการ (08.00 – 17.00 น.) 

 

 

ท้ังน้ี หากผู�สมัครไม,สามารถส,งหลักฐานท่ีใช�ในการรับสมัครได�ครบถ�วนผ,านทางระบบการสมัคร                  
โปรดส,งเอกสารเพิ่มเติมทางอีเมล� leo_louis@hotmail.com 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

                 (ลงนาม)              ศิริเดช  สุชีวะ  
 

(รองศาสตราจารย� ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
คณบดี 
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