
 

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข�าเป นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน%ง เจ�าหน�าที่บริการการศึกษา P7 
------------------------------------------------------------ 

 ด�วย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย  มีความประสงค,จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน%ง เจ�าหน�าที่บริการการศึกษา P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ HH009001 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 
(หากมีประสบการณ,อาจได�รับการพิจารณามากกว%าที่กําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน กลุ%มภารกิจสนับสนุน
บัณฑิตศึกษา ฝ:ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัยว%าด�วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ,ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย 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�รับปริญญาตรีทุกสาขา 
2.2  หากเป นชายต�องพันภาระทางทหารแล�ว 
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3. ความรู�ความสามารถ 
3.1 สามารถประสานงานกับหน%วยงานต%าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค,กรได�เป นอย%างดี 
3.2 สามารถแก�ไขปDญหาเฉพาะหน�าได�ดี 
3.3 มีความสามารถในด�าน Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) เป นอย%างดี 
3.4 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย, อดทน และมีมนุษย,สัมพันธ,ดี 
3.5 มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค,และมีวุฒิภาวะ 

4. ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติ อาทิเช%น 
4.1 จัดทําข�อมูลทุนการศึกษาและวิจัย 
4.2 จัดทําระบบฐานข�อมูลผู�รับทุนการศึกษาและวิจัย 
4.3 มีประสบการณ,การทํางานด�านทุนการศึกษาและวิจัย 
4.4 ติดต%อประสานงานกับหน%วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
4.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

5. วิธีการคัดเลือก 
5.1 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน%ง 

   (ประเมินความถนัด Aptitude Test) 
5.2 ประเมินทดสอบความรู�เก่ียวกับงานในหน�าที่ 100 คะแนน 
5.3 สอบสัมภาษณ,  

(เฉพาะผู�ท่ีผ%านข�อ 5.1 และข�อ 5.2 แล�ว) 
6. เกณฑ,การตัดสิน 

 6.1    ผู�ที่จะถือว%าเป นผู�มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ, จะต�องเป นผู�ที่ผ%านการประเมินคุณลักษณะและความ 
      เหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน%ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ,การ 
      ผ%านระดับปานกลางข้ึนไป) และผ%านการทดสอบความรู�เก่ียวกับงานในหน�าที่ โดยจะต�องได� 
         คะแนนในการสอบไม%น�อยกว%าร�อยละ 50 ของคะแนนเต็มในข�อ 5.2  

 6.2    ผู�ที่จะถือว%าได�รับการคัดเลือกต�องเป นผู�ได�รับคะแนนรวมสูงสุด โดยจะต�องได�คะแนนสอบ 
      สัมภาษณ,ไม%น�อยกว%าร�อยละ 60  
7. หลักฐานท่ีใช�ในการรับสมัคร 

7.1 รูปถ%ายหน�าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ%ายมาไม%เกิน 6 เดือน)  
7.2 ทะเบียนบ�านและบัตรประจําตัวประชาชน 
7.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา 
7.4 หนังสือรับรองการผ%านงาน (ถ�ามี) 
7.5 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ�ามี) 
7.6 ใบผ%านการเกณฑ,ทหาร หรือได�รับการยกเว�นทางทหาร 
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7.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได�แก% TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL   
อย%างใดอย%างหน่ึง ซึ่งต�องมีอายุไม%เกิน 2 ปB นับถึงวันปtดรับสมัคร 

7.7.1 กรณีเป นบุคคลภายนอก  ต�องมีผลคะแนนการสอบข้ันตํ่า  ดังน้ี 
7.7.1.1 คะแนน TOEIC    ไม%น�อยกว%า  400  คะแนน (คะแนนเต็ม  990 คะแนน) 
7.7.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม%น�อยกว%า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
7.7.1.3 คะแนน CU-TEP   ไม%น�อยกว%า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  120 คะแนน) 
7.7.1.4 คะแนน IELTS  ไม%น�อยกว%า  4.0   คะแนน (คะแนนเต็ม   9.0 คะแนน) 
7.7.1.5 คะแนน TOEFL (PBT) ไม%น�อยกว%า  433  คะแนน  (คะแนนเต็ม  677 คะแนน) 
7.7.1.6 คะแนน TOEFL (ITP) ไม%น�อยกว%า  433  คะแนน  (คะแนนเต็ม  677 คะแนน) 
7.7.1.7 คะแนน TOEFL (iBT) ไม%น�อยกว%า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  120 คะแนน) 

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

7.8 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 การเจ�าหน�าที่ โทร. 0 2218 3527 ต้ังแต%บัดน้ี จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ, 2563 ใน
วันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)  

 
ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก วันท่ี 28 กุมภาพันธ, 2563 ทาง www.grad.chula.ac.th และ

ทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ 
  

     ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ, พ.ศ. 2563 
 
 
 
        (รองศาสตราจารย, ดร.ธรรมนูญ หนูจักร) 

          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                
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