ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน
ตําแหนง บรรณารักษ P7 ประจําศูนยบรรณสารสนเทศ
--------------------------------------------------------ดวยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะขยายเวลารับสมัคร
บุคคลเขารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน ตําแหนงบรรณารักษ P7 จํานวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัตงิ านในศูนยบรรณสารสนเทศ กลุม ภารกิจดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ฝายวิชาการ นั้น
เนื่องจากมีผสู มัครนอยจึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 7 มกราคม 2558 โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
1.1 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบรู ณ
1.2 ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไมเปนผูอยูร ะหวางถูกสัง่ พักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
1.4 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
1.5 ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไมเคยถูกลงโทษใหออกหรือไลออกตามขอบังคับนี้ หรือไมเคยถูกลงโทษใหออก
ไลออก หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอบังคับ
ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใชบงั คับอยูกอ นวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไมเคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ
1.8 ไมเคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐ
1.9 ไมเปนผูบ กพรองในศีลธรรมอันดี
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
2.1 ไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาบรรณารักษและสารนิเทศศาสตร
บรรณารักษศาสตร สารนิเทศศึกษา สารสนเทศทั่วไป สารสนเทศศาสตร สารสนเทศ
ศาสตรและบรรณรักษศาสตร สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกัน
3. ความรูความสามารถ
3.1 สามารถสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลหลักของหองสมุดไดดวยวิธีการสืบคนที่ซบั ซอน
มากขึ้น

2
3.2 สามารถรวบรวมบรรณานุกรมในหัวขอตางๆ จากฐานขอมูลหลักของหองสมุดได
3.3 มีความคิดสรางสรรคและสามารถวางแผนการสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศได
อยางมีระบบ
3.4 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
3.5 เปนผูที่มมี นุษยสัมพันธ และบุคลิกภาพดี
4. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
4.1 จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด
4.2 วิเคราะหและจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ
4.3 ทําบรรณานุกรม
4.4 ทําดรรชนี
4.5 ทําสาระสังเขป
4.6 จัดทําคูมือการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด
4.7 ใหบริการสารสนเทศแกผูใชบริการหองสมุด
4.8 จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
4.9 ศึกษาคนควา การจัดระบบงานทีเ่ หมาะสมของหองสมุด
4.10 จัดกิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ
4.11 จัดเก็บและคนคืนฐานขอมูลวิชาการ
4.12 การใชเทคโนโลยีในงานสารสนเทศ
4.13 เก็บรวมรวมสถิติตางๆ
4.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 การทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
5.1.1 ประเมินความรูภาษาไทยทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
5.1.2 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหนง (ความรู
คอมพิวเตอร)
5.1.3 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง
(ประเมินทัศนคติ Attitude Test และประเมินความถนัด Aptitude Test:
เกณฑการผานระดับปานกลางขึ้นไป)
5.2 การทดสอบโดยสวนงาน/หนวยงาน
5.2.1 ประเมินความรูเ ฉพาะตําแหนง
5.2.2 สัมภาษณ
6. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
6.1 รูปถายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
6.2 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
6.4 หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี)
6.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
6.6 ใบผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (รับพิจารณาทุกระดับคะแนน) ไดแก TOEIC, CULITEST CU-TEP หรือ IELTS อยางใดอยางหนึ่งซึ่งตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวัน
ปดรับสมัคร)
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6.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถามี)
หลักฐานขอ 6.2–6.8 แนบไฟลสําเนาเอกสาร (.pdf) ซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และ
รับรองสําเนาถูกตองผานทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหสมัครผานทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และ
สอบถามรายละเอียดไดที่ หนวยการเจาหนาที่ คณะเศรษฐศาสตร โทร. 02-2186200 ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่
7 มกราคม 2558 ในวันและเวลาทําการ (08.00 – 16.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
วันที่ 21 มกราคม 2558 ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือกโดยคณะเศรษฐศาสตร
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline
กําหนดการสอบคัดเลือก (สอบวิชาเฉพาะตําแหนง)
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1
(1016) ชั้น 10 อาคารเกษม อุทยานินท (รัฐศาสตร 60 ป) คณะรัฐศาสตร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline
กําหนดการสอบสัมภาษณ
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม 219/1 ชั้น 2
คณะเศรษฐศาสตร
แจงผลการคัดเลือก
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2557

(ผูชวยศาสตราจารย ศิริมา บุนนาค)
รองคณบดี
รักษาการแทนคณบดี

