ประกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน&ง เจาหนาที่วิรัชกิจ P7
-----------------------------------------------------------ดวย สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือข&ายนานาชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน&ง เจาหนาที่วิรัชกิจ P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,500 บาท (หากมี
ประสบการณอาจไดรับการพิจารณามากกว&าที่กําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน ฝ6ายกิจการต&างประเทศ สํานักบริหาร
วิรัชกิจและเครือข&ายนานาชาติ สํานักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว&าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต&อไปนี้
1.1 มีอายุไม&ต่ํากว&าสิบแปดป>บริบูรณ
1.2 ไม&เป!นผูวิกลจริตหรือจิตฟ@AนเฟBอนไม&สมประกอบ เป!นคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือเป!นโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม&เป!นผูอยู&ระหว&างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก&อน
1.4 ไม&เป!นผูดํารงตําแหน&งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม&เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต&เป!นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
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 ยร ายแรงตามข อบัง 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 หรือองคการระหว&างประเทศ
1.8 ไม&เคยกระทํา การทุจริตในการสอบหรื อการคั ดเลือกเขารับราชการ หรื อเข าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน&วยงานของรัฐ
1.9 ไม&เป!นผูบกพร&องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม&เป!นผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู&ในระหว&างการเป!นบุคคลลมละลาย

/2.คุณสมบัติ....

-22. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือในสาขาวิชาที่ส&วนงานตนสังกัดพิจารณา
ว&าเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.2 หากเป!นชายตองพนภาระทางทหารแลว
3. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ อาทิเช&น
3.1 การรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ประสานงานคัดเลือก (การสัมภาษณ) การแจงผลการคัดเลือก
ไปยังสถาบันต&างประเทศ และคณะ/สถาบันที่เกี่ยวของกับจุฬา
3.2 ประสานงานการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย นักวิจัย ภายใตสัญญาความร&วมมือระดับ
มหาวิทยาลัย เครือข&ายองคกร และสถาบันต&างประเทศ
3.3 การปรับปรุง contact และ fact sheet ของมหาวิทยาลัยคู&สัญญา
3.4 ประสานงานการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตแลกเปลี่ยน เช&น Orientation, Open House,
Pre-departure
3.5 ประสานงานการเบิกจ&ายเงินสําหรับผูรับทุน การประสานงานดานที่พัก
3.6 การออกหนังสือรับรองใหนิสิต และการจัดทําหนังสือรับรองใหอาจารยในกรณีพิเศษต&างๆ
3.7 ประสานงานกับหน&วยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขป@ญหาใหนิสิต/บุคลากรต&างประเทศ
3.8 การ update ขอมูลเพื่อเขาแฟcมขอมูลและฐานขอมูล
3.10 งานสารบรรณของฝ6าย
3.11 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4. วิธีการคัดเลือก
4.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน&ง
4.2 ประเมินความรูเฉพาะตําแหน&ง
4.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน&ง
4.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน&ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑการผานระดับปานกลางขึ้นไป)
4.5 สัมภาษณ
5. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
5.1 รูปถ&ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ&ายมาไม&เกิน 6 เดือน)
5.2 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
5.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
5.4 หนังสือรับรองการผ&านงาน (ถามี)
5.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
5.6 ใบผ&านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
5.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไดแก& TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย&างใด
อย&างหนึ่ง ซึ่งตองมีอายุไม&เกิน 2 ป> นับถึงวันปnดรับสมัคร
/5.7.1 กรณีเป!น...

-35.7.1 กรณีเป!นบุคคลภายนอก ตองมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
5.7.1.1 คะแนน TOEIC
ไม&นอยกว&า 700 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
5.7.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม&นอยกว&า 65 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
5.7.1.3 คะแนน CU-TEP ไม&นอยกว&า 75 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
5.7.1.4 คะแนน IELTS
ไม&นอยกว&า 5.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5.7.2 กรณี เ ป! น ผู ปฏิ บั ติ ง านในจุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ส ถานภาพข าราชการ/
ลูก จางประจํ า เงิ นงบงบประมาณ/ลู กจางประจํ าเงิ นนอกงบประมาณ/พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน
5.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถามี)
หลักฐานขอ 5.2-5.8 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ'านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ&านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถาม
รายละเอียดไดที่ โทร. 02-2180188 ตั้งแต&วันที่16 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ในวันและ
เวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

( รองศาสตราจารย วันชัย มีชาติ )
รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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