
 

ประกาศ สถาบันวิจัยพลังงาน 
เร่ือง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข�าเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน$ง เจ�าหน�าท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 
------------------------------------------------------------ 

 ตามท่ี สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย  มีความประสงค-จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน$ง                    
เจ�าหน�าท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,500.00 บาท(หนึ่งหมื่นหกพันห�าร�อยบาทถ�วน) วุฒิปริญญาตรี 
เพื่อปฏิบัติงานใน งานบริหารและธุรการ ฝ;ายบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน น้ัน เน่ืองจากไม$มีผู�สมัครจึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไป
จนถึงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
ผู�สมัครสอบต�องมีคณุสมบัติทั่วไปตามข�อบังคบัจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว$าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 เรื่อง

หลักเกณฑ-ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต$อไปนี ้

1.1 มีอายุไม$ต่ํากว$าสิบแปดปDบริบูรณ- 
1.2 ไม$เป�นผู�วิกลจริตหรือจิตฟFGนเฟHอนไม$สมประกอบ เป�นคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ หรือ              

เป�นโรคท่ีกําหนดไว�ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม$เป�นผู�อยู$ระหว$างถูกส่ังพักงาน พักราชการหรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก$อน 
1.4 ไม$เป�นผู�ดํารงตําแหน$งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
1.5 ไม$เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต$เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
1.6 ไม$เคยถูกลงโทษให�ออกหรือไล$ออกตามข�อบังคับนี้  หรือไม$เคยถูกลงโทษให�ออก  ไล$ออก  หรือเลิกสัญญา

ปฏิบัติงาน  เพราะกระทําผิดวินัยร�ายแรงตามข�อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีใช�บังคับอยู$ก$อนวันท่ี
ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 

1.7 ไม$เคยถูกให�ออก  ปลดออก  หรือไล$ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน$วยงานอ่ืนของรัฐ  บริษัทเอกชน  หรือ         
องค-การระหว$างประเทศ 

1.8 ไม$เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือ
หน$วยงานของรัฐ 

1.9 ไม$เป�นผู�บกพร$องในศีลธรรมอันดี 
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน$ง 

ได�รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท คณุวุฒิอย$างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน  
3. ความรู�ความสามารถ 

3.1   มีทักษะในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประมวลผลข�อมูล และโปรแกรม Microsoft  Office 
3.2   มีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ท้ังพูด การอ$าน และการเขียนเป�นอย$างดี 
3.3   มีความสามารถในการติดต$อประสานงานกับหน$วยงานต$างๆ เป�นอย$างด ี
3.4   มีจิตสํานึกในการให�บริการ อัธยาศัยด ีและมีความสุภาพ อ$อนน�อม 
3.5   มีความสามารถในการเขียนบันทึก และหนงัสือโต�ตอบและบันทึกรายงานการประชุมได�ชัดเจน  
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4. ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติ อาทิเช$น 

4.1  ด�านการปฏิบัติการ 
 (1) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห-ข�อมูลต$างๆ ด�านการบริหารงานสํานักงานในด�านต$างๆ เสนอ 
ต$อผู�บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนดําเนินงาน ตามกระบวนการมาตรฐานหรือหลักเกณฑ- 
เก่ียวกับการบริหาร 
 (2) ปฏิบัติงานตามแผนงาน และกระบวนการด�านการบริหาร ท่ีอยู$ในความรับผิดชอบภายใต�หลักเกณฑ- 
และวิธีการท่ีกําหนดไว�ในระเบียบปฏิบัติ คู$มือ และการกํากับดูแลของผู�บังคับบัญชา  
4.2  ด�านการวางแผน  
 จัดลําดับความสําคัญและวางแผนการทํางานของตนเอง และประสานงานการวางแผนร$วมกับหน$วยงาน 
อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง เพื่อให�การดําเนินงานสัมฤทธ์ิผลตามเป_าหมายท่ีกําหนด 
4.3  ด�านการประสานงาน 
 ประสานการทํางานท่ีได�รับมอบหมายให�สอดคล�องกับเป_าหมายรวมของหน$วยงานและให�ความสนับสนุน 
ช$วยเหลือสมาชิกในทีมงาน เพ่ือให�ได�ผลงานตามเป_าหมายท่ีกําหนดไว� 
4.4  ด�านบริการ 
 (1)  ให�คําปรึกษา แนะนํา ช้ีแจงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตอบปFญหาเบื้องต�นแก$สวนงานและหน$วยงาน 
ต$างๆ เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อสร�างความเข�าและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน$วยงาน 
 (2)  ให�บริการข�อมูล เก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน$วยงานและใช� 
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ-และมาตรการต$างๆ 

5. วิธีการคัดเลือก 
5.1 การทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย 

5.1.1 ประเมินความรู�ภาษาไทยท่ีจําเป�นสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหน$ง 
5.1.2 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน$ง  (ความรู	คอมพิวเตอร�) 
5.1.3 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน$ง 

(ประเมินทัศนคติ Attitude Test และประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ�การผ)านระดับปานกลาง
ข้ึนไป) 

5.2 การทดสอบโดยส$วนงาน/หน$วยงาน 
5.2.1 ประเมินความรู�เฉพาะตําแหน$ง 
5.2.2 สัมภาษณ- 

6. หลักฐานท่ีใช�ในการรับสมัคร 
6.1 รูปถ$ายหน�าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ$ายมาไม$เกิน 6 เดือน)  
6.2 ทะเบียนบ�านและบัตรประจําตัวประชาชน 
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซ่ึงระบุวันสําเร็จการศึกษา 
6.4 หนังสือรับรองการผ$านงาน (ถ�าม)ี 
6.5 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ�าม)ี 
6.6 ใบผ$านการเกณฑ-ทหาร หรือได�รับการยกเว�นทางทหาร 
6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได�แก$ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย$างใดอย$างหน่ึง ซ่ึงต�องม ี               

    อายไุม$เกิน 2  ปD นับถึงวันปiดรบัสมัคร  และมีผลคะแนนการสอบข้ันต่ํา  ดงัน้ี 
6.7.1 คะแนน TOEIC   ไม$น�อยกว$า  400  คะแนน  (คะแนนเต็ม  990 คะแนน) 
6.7.2 คะแนน CULI-TEST ไม$น�อยกว$า  40   คะแนน  (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
6.7.3 คะแนน  CU-TEP   ไม$น�อยกว$า  40   คะแนน  (คะแนนเต็ม  120 คะแนน) 
6.7.4 คะแนน IELTS  ไม$น�อยกว$า  4.0   คะแนน  (คะแนนเต็ม   9.0 คะแนน) 

6.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถ�ามี) 
หลักฐานข�อ 6.2-6.8 แนบไฟล�สําเนาเอกสารซ่ึงลงลายมือช่ือกํากับ และรับรองสําเนาถูกต�อง ผ'านทางเว็บไซต�พร�อม
ใบสมัคร 
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/ผู�ประสงค-.… 

ผู�ประสงค-จะสมัคร ให�สมัครผ$านทาง  www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถามรายละเอียดได�ที่ 
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย  โทร. 02 2188097 ตั้งแต$บัดนี ้จนถึงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาทําการ 
(08.00-17.00 น.)  

 
ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 ณ 

www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกโดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย  
ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline 

 
     ประกาศ ณ วันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
   (รองศาสตราจารย- ดร.ดาวัลย- วิวรรธนะเดช) 

                                                                           ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยพลังงาน  
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