
 

 

 

 

 

 

ประกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เร่ือง การคัดเลอืกบุคคลจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยัเพื่อปฏิบัติหนาที ่ 

ตําแหนง ผูอํานวยการฝาย / ผูอํานวยการศูนย 

------------------------------------------------------------ 

ด วย  จุฬ าลงกรณ มหาวิทยาลัย  มีความประสงค จะดํ า เนิ นการคัด เลือกบุ คคลจากผู ป ฏิบั ติ งาน 

ในมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติหนาที่ตําแหนง ผูอํานวยการฝาย / ผูอํานวยการศูนย ดังรายชื่อตําแหนงตามเอกสารแนบทาย  

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไป 

  มีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557  

เร่ืองหลักเกณฑทั่วไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย หากเปนขาราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

2.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

2.1   ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒปิริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม  

กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

2.2   มีคุณสมบัติอ่ืนดังนี้ 
 

 ประเภทบุคลากร ระดับปจจุบัน *ประสบการณ 

ในการบริหาร (ป) 

นับถึง 30 เม.ย. 61 

อายุงาน 

ในจุฬาฯ (ป) 

(นับอายุงาน

ตอเน่ือง) 

เคยหรือ

ดํารง

ตําแหนง 

ภายในจุฬาฯ 

**ผลการประเมิน

ยอนหลัง 5 ป 

1 พนักงานมหาวิทยาลัย P5 (ชาํนาญการ) - - - ดีข้ึนไป 

  P5 - - หัวหนา ดีข้ึนไป 

  P6 ≥ 5 - หัวหนา ดีข้ึนไป 

  P6  ≥ 3 - หัวหนา ดีข้ึนไป 

(มีดีมาก 3 ป ใน 5 ป) 

  P7  ≥ 3 ≥ 10 หัวหนา ดีข้ึนไป 

(มีดีมาก 3 ป ใน 5 ป) 

2 ขาราชการ ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา - - - ดีข้ึนไป 

ชํานาญการพิเศษ - - - ดีข้ึนไป 

ชํานาญการ ≥ 3 ≥ 10 หัวหนา ดีข้ึนไป 

(มีดีมาก 3 ป ใน 5 ป) 

     /3 ลูกจางประจํา... 
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 ประเภทบุคลากร ระดับปจจุบัน *ประสบการณ 

ในการบริหาร (ป) 

นับถึง 30 เม.ย. 61 

อายุงาน 

ในจุฬาฯ (ป) 

(นับอายุงาน

ตอเน่ือง) 

เคยหรือ

ดํารง

ตําแหนง 

ภายในจุฬาฯ 

**ผลการประเมิน

ยอนหลัง 5 ป 

3 ลูกจางประจํา ชํานาญการ ≥ 3 ≥ 10 หัวหนา ดีข้ึนไป 

(มีดีมาก 3 ป ใน 5 ป) 

  

 *การนับประสบการณบริหารนับรวมตั้งแตที่เคยดํารงตําแหนง หัวหนาหนวย หัวหนางาน หัวหนากลุมภารกิจ 

หรือเทียบเทาตําแหนงบริหาร ไดรับการแตงตั้งตามมติของคณะกรรมการบริหารสวนงาน/มหาวิทยาลัย หรือที่เคยไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ไวในขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) หรือที่เคยเปนผูจัดการโครงการ 

 **กรณีผลการประเมินยอนหลังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสามารถ 

นําประสบการณอยางอ่ืนที่เปนประโยชนกับตําแหนงงาน มาใชทดแทนได 

2.3   เฉพาะตําแหนงผูอํานวยการฝายเครือขายนานาชาติ ผูอํานวยการฝายบริการนิสิตและอาจารย 

ชาวตางประเทศ  และผูอํานวยการฝายกิจการตางประเทศ สังกัดสํานักบริหารวิรัชกิจและเครือขาย

นานาชาติ 

นอกจากคุณสมบัติตามขอ 2.2 แลว ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนการสอบข้ันต่ํา 

ดังนี้ 

 -  ผลคะแนน TOEIC  ไมนอยกวา    700    คะแนน    (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 

 -  ผลคะแนน CULI-TEST  ไมนอยกวา     65     คะแนน    (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 -  ผลคะแนน CU-TEP  ไมนอยกวา     75     คะแนน    (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

 -  ผลคะแนน IELTS  ไมนอยกวา     5.5    คะแนน    (คะแนนเต็ม  9.0 คะแนน) 

3.  วิธีการคัดเลือก 

3.1   ป ระ เมิ น ค วาม รู ภ าษ า อั งกฤษ   โด ยแสด งผลสอบ  TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS 

ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันปดรับแบบแสดงความประสงคเขารับการคัดเลือก  

3.2   ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง  โดยการทดสอบ 

วัดความถนัด (Aptitude test)  

3.3   ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหนง (นาํเสนอแผนพฒันาหนวยงาน) 

3.4   ประเมินความรูภาษาไทยที่จาํเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง  (สัมภาษณ) 

3.5   ประเมินความรูเฉพาะตําแหนง (สัมภาษณ) 

3.6  สัมภาษณ 

4.  หลักฐานที่ใชประกอบการคัดเลือก   

4.1 แบบแสดงความประสงค เขารับการคัดเลือก (ดาวน โหลดจาก www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ 

การคัดเลือก-ผอ-จากผูปฏิ/) 

 

/4.2 คําสั่งแตงตั้ง 






