ประกาศ คณะจิตวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน$ง เจาหนาที่สํานักงาน P7
-----------------------------------------------------------ดวย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย มีความประสงค)จะรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน$ง เจาหนาที่สํานักงาน P7 จํานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
เพื่อปฏิบัติหนาที่ใน ฝ4ายวิชาการ คณะจิตวิทยา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัยว$าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ)ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต$อไปนี้
1.1 มีอายุไม$ต่ํากว$าสิบแปดป>บริบูรณ)
1.2 ไม$เปนผูวิกลจริตหรือจิตฟ@AนเฟBอนไม$สมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม$เปนผูอยู$ระหว$างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก$อน
1.4 ไม$เปนผูดํารงตําแหน$งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม$เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต$เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม$เคยถูกลงโทษใหออกหรื อไล$ออกตามขอบังคับ นี้ หรือไม$เคยถูกลงโทษใหออก ไล$ออก
หรื อ เลิ ก สั ญญาปฏิ บั ติ ง าน เพราะกระทํ า ผิ ดวิ นั ยรายแรงตามขอบัง คั บ ระเบี ย บ หรื อ
ประกาศอื่นใดที่ใชบังคับอยู$ก$อนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไม$ เคยถูกใหออก ปลดออก หรื อไล$ ออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิจ หน$ วยงานอื่ นของรั ฐ
บริษัทเอกชน หรือองค)การระหว$างประเทศ
1.8 ไม$เคยกระทํา การทุจริตในการสอบหรื อการคั ดเลือกเขารับราชการ หรื อเขาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน$วยงานของรัฐ
1.9 ไม$เปนผูบกพร$องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม$เปนผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู$ในระหว$างการเปนบุคคลลมละลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน$ง
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ส$วนงานพิจารณาว$าเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.2 หากเปนชายตองพนภาระทางทหารแลว

/3.ความรูความสามารถ...

-23. ความรูความสามารถ
3.1 ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน$ง
3.2 ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน$ง
3.3 คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน$ง
3.4 สามารถติดต$อสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได
4. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ อาทิเช$น
4.1 ปฏิบัติงานดานวิชาการตามเกณฑ)และขอบังคับของฝ4ายวิชาการ จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย
4.2 ประสานงานกับอาจารย)ผูสอน เพื่อจัดตารางเรียน ตารางสอน จัดทําขอสอบ และคุมสอบ
ตามวิชาที่ไดรับมอบหมาย
4.3 ดําเนินการ ประสานงาน ดานกิจกรรมต$าง ๆ (การรับสมัครเขาศึกษา งานปฐมนิเทศ
งานป@จฉิมนิเทศ เปนตน) ของนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
4.4 ประสานงานการเชิญวิทยากร อาจารย)พิเศษ ในรายวิชาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และ
เบิกค$าตอบแทน
4.5 งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 การทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
5.1.1 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน$ง
(ประเมินทดสอบทัศนคติและบุคลิกภาพ Personality Test และประเมิน
ความถนัด Aptitude Test)
5.2 การทดสอบโดยส$วนงาน/หน$วยงาน
5.2.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน$ง
5.2.2 ประเมินความรูเฉพาะตําแหน$ง
5.2.3 สัมภาษณ)
6. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
6.1 รูปถ$ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ$ายมาไม$เกิน 6 เดือน)
6.2 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
6.4 หนังสือรับรองการผ$านงาน (ถามี)
6.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
6.6 ใบผ$านการเกณฑ)ทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไดแก$ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL
อย$างใดอย$างหนึ่ง ซึ่งตองมีอายุไม$เกิน 2 ป> นับถึงวันป_ดรับสมัคร
6.7.1 กรณีเปนบุคคลภายนอก ตองมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
6.7.1.1 คะแนน TOEIC
ไม$นอยกว$า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
/6.7.1.2 คะแนน...

-36.7.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม$นอยกว$า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.7.1.3 คะแนน CU-TEP ไม$นอยกว$า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
6.7.1.4 คะแนน IELTS
ไม$นอยกว$า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
6.7.1.5 คะแนน TOEFL (PBT) ไม$นอยกว$า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6.7.1.6 คะแนน TOEFL (ITP) ไม$นอยกว$า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6.7.1.7 คะแนน TOEFL (iBT) ไม$นอยกว$า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
6.7.2 กรณี เ ปนผู ปฏิ บั ติ ง านในจุ ฬ าลงกรณ) ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ส ถานภาพขาราชการ/
ลู ก จางประจํ า เงิ น งบประมาณ/ลู ก จางประจํ า เงิ น นอกงบประมาณ/พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน
6.8 ใบรับรองแพทย)แสดงว$าไม$เปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. ว$าดวยโรคที่มีลักษณะตองหาม
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่ง
ออกใหไม$เกิน 1 เดือน (กรณีสอบผ$านการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหนําเอกสารมา
ยื่นในวันที่มารายงานตัว สามารถ Download แบบฟอร)มไดที่
https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/การสรรหาและคัดเลือก/)
หลักฐานขอ 6.2-6.7 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ'านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงค)จะสมัคร ใหสมัครผ$านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร 02-218-0362 ตั้งแต$บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ) 2564 ในวันและเวลาทําการ
(08.30 - 17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ทดสอบกลางทุกวันศุกร) ทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/result/exam
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

(ผูช$วยศาสตราจารย) ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ)
คณบดีคณะจิตวิทยา
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