
 

ประกาศคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข"าเป#นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน&ง เจ"าหน"าท่ีบริการการศึกษา P7 
------------------------------------------------------------ 

 

  คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
หมวดเงินรายได" ตําแหน&ง เจ"าหน"าท่ีบริการการศึกษา P7 สังกัดฝ/ายบริหาร จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังต&อไปน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
ผู"สมัครสอบต"องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข"อบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ว&าด"วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต&อไปน้ี 
  1.1   มีอายุไม&ตํ่ากว&าสิบแปดป9บริบูรณ 
  1.2 ไม&เป#นผู"วิกลจริตหรือจิตฟ;<นเฟ=อนไม&สมประกอบ ไม&เป#นคนไร"ความสามารถ หรือคน

เสมือนไร"ความสามารถ หรือเป#นโรคที่กําหนดไว"ในประกาศมหาวิทยาลัย 
  1.3 ไม&เป#นผู"อยู&ระหว&างถูกส่ังพักงาน พักราชการ หรือถูกส่ังให"ออกจากราชการไว"ก&อน 
  1.4 ไม&เป#นผู"ดํารงตําแหน&งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ"าหน"าท่ีใน

พรรคการเมือง 
  1.5 ไม&เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให"จําคุก เว"นแต&เป#นโทษสําหรับความผิดท่ีได"

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  1.6 ไม&เคยถูกลงโทษให"ออกหรือไล&ออกตามข"อบังคับน้ี หรือไม&เคยถูกลงโทษให"ออก           

ไล&ออก หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยร"ายแรงตามข"อบังคับ ระเบียบ 
หรือประกาศอ่ืนใดที่ใช"บังคับอยู&ก&อนวันท่ีข"อบังคับน้ีใช"บังคับ 

  1.7 ไม&เคยถูกให"ออก ปลดออก หรือไล&ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน&วยงานอ่ืนของรัฐ 
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว&างประเทศ 

  1.8 ไม&เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข"ารับราชการ หรือเข"าปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยหรือหน&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 
-  ได"รับปริญญาตรี ท้ังน้ีต"องเป#นปริญญาและสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงาน ก.พ. รับรอง 

 

3. ความรู"ความสามารถ 
- มีความรู"ความสามารถในการใช"คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft 

Office และเครือข&าย Internet ตลอดจนสามารถพิมพดีดได"ดี 
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4. ลักษณะงานท่ีต"องปฏิบัติ  อาทิเช&น 

4.1 ดูแลรักษาระบบเครือข&ายคอมพิวเตอรแบบ Lan และ Wifi 
4.2 จัดระบบฐานข"อมูล ระบบเครือข&ายและระบบทํางานแบบเครือข&าย (Network) 
4.3 ช&วยจัดการและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคณะและการเรียนการสอน 
4.4 ติดต&อประสานงานกับหน&วยงานภายใน – ภายนอก 
4.5 ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร – การใช"โปรแกรมสําเร็จรูป 
4.6 งานอ่ืน ๆ ตามที่ได"รับมอบหมาย 

 
5. วิธีการคัดเลือก 

5.1 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน&ง  
 (ประเมินความถนัด Aptitude Test) 
5.2 ทดสอบความรู"เก่ียวกับงานในหน"าท่ี 100 คะแนน 
5.3 สอบสัมภาษณ 
 (เฉพาะผู"ท่ีผ&าน ข"อ 5.1 และข"อ 5.2 แล"ว) 
 

6. เกณฑการตัดสิน 
6.1 ผู"ที่จะถือว&าเป#นผู"มีสิทธิสอบสัมภาษณ จะต"องเป#นผู"ที่ผ&านการประเมินคุณลักษณะและ

ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน&ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test)  
(เกณฑการผ&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"คะแนน
สอบสัมภาษณไม&น"อยกว&าร"อยละ 60 
 

7. หลักฐานท่ีใช"ในการรับสมัคร 
7.1 รูปถ&ายหน"าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ&ายมาไม&เกิน 6 เดือน) 
7.2 ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิอ่ืน 
7.3 ใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) 
7.4 บัตรประจําตัวประชาชน 
7.5 ทะเบียนบ"านหน"าแรกและหน"าที่ระบุช่ือผู"สมัคร 
7.6 หนังสือรับรองการผ&านงาน (ถ"ามี) 
7.7 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ"ามี) 
7.8 ใบผ&านการเกณฑทหาร หรือได"รับการยกเว"นทางทหาร (กรณีผู"สมัครชาย) 
7.9 ใบรับรองแพทยท่ีออกโดยสถานพยาบาลของรัฐหรือที่รัฐรับรอง 
7.10 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได"แก& TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS           

อย&างใดอย&างหน่ึง ซึ่งต"องมีอายุไม&เกิน 2 ป9 นับถึงวันปrดรับสมัคร 
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7.10.1 กรณีเป#นบุคคลภายนอก ต"องมีผลคะแนนการสอบข้ันตํ่า ดังน้ี 
7.10.1.1 คะแนน TOEIC                ไม&น"อยกว&า 400 คะแนน  
7.10.1.2 คะแนน CULI-TEST                ไม&น"อยกว&า 40 คะแนน 
7.10.1.3 คะแนน CU-TEP                     ไม&น"อยกว&า 40 คะแนน 
7.10.1.4 คะแนน IELTS         ไม&น"อยกว&า 4.0 คะแนน 
7.10.1.5 คะแนน TOEFL (Paper-Based Test : PBT) ไม&น"อยกว&า 433 คะแนน 
7.10.1.6 คะแนน TOEFL (Institutional Testing       ไม&น"อยกว&า 433 คะแนน 

 Program: ITP) 
7.10.1.7 คะแนน TOEFL (Internet-Based Test : iBT)  ไม&น"อยกว&า 40 คะแนน 

7.10.2 กรณีเป#นผู"ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพข"าราชการ/ 
ลูกจ"างประจําเงินงบประมาณ/ลูกจ"างประจําเงินนอกงบประมาณ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน 

7.11 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถ"ามี) 
หลักฐานข
อ 7.2 - 7.11 แนบไฟล�สําเนาเอกสาร (.pdf) ซึ่งลงลายมือช่ือกํากับ และรับรองสําเนา

ถูกต
อง ผ,านทางเว็บไซต�พร
อมใบสมัคร 
ผู"ประสงคจะสมัคร ให"สมัครผ&านทางwww.hrm.chula.ac.th/recruitmentonlineและสอบถาม

รายละเอียดได"ท่ี งานบุคคล กลุ&มภารกิจบริหารท่ัวไป คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2017ต&อ 
325 ต้ังแต&วันพุธท่ี 15 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันศุกรท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

8. ประกาศรายช่ือผู"มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยคณะนิติศาสตร 
 วันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน 2562    ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และ

ทาง  www.law.chula.ac.th      
9. กําหนดการสอบคัดเลือก 

  วันศุกรที่ 14 มิถุนายน 2562 
 เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบความรู"เก่ียวกับงานในหน"าท่ี 
 เวลา 16.00 – 17.00 น. สอบวิชาความถนัด (Aptitude Test : ผ&านโปรแกรม 
  คอมพิวเตอร) (เฉพาะผู"ที่ไม&เคยสอบหรือผลคะแนน 
  สอบหมดอายุแล"ว) 

10. การประกาศรายช่ือผู"มีสิทธิสอบสัมภาษณ 
  วันจันทรท่ี 24 มิถุนายน 2562 

11. การสอบสัมภาษณ 
  จะประกาศให"ทราบในภายหลัง 

 
      ประกาศ  ณ วันท่ี    15   พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
     (ผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.ปารีณา  ศรีวนิชย) 

    คณบดี                
*14052019 1949* 

14052019 1949 

 


