
 
ประกาศ ส านักงานวิทยทรัพยากร 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่  
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย ระดับ P6  

------------------------------------------------------------ 
 ด้วย ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย ระดับ P6 สังกัด กลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายบริการข้อมูล
สารสนเทศ ส านักงานวิทยทรัพยากร จ านวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 

เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
1.1 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
1.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน ไร้ความสามารถ 

หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
1.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
1.5 ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
1.6 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับนี้  หรือไม่เคยถูกลงโทษให้ออก  ไล่ออก  หรือเลิกสัญญา

ปฏิบัติงาน  เพราะกระท าผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

1.7 ไม่เคยถูกให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  บริษัทเอกชน  
หรือองค์การระหว่างประเทศ 

1.8 ไม่เคยกระท าการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานของรัฐ 

1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
1.10 ไม่เป็นผู้ที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย  
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2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

       2.1  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการ
เรียนรู้และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ 
สารสนเทศศาสตร์ หรือส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

    2.2  หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว  
3.   ความรู้ความสามารถ 

  3.1  ด้านการวางแผน บริหารจัดการบุคคลและทรัพยากร  
  3.2  ด้านการบริหารจัดการสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
  3.3  ด้านการเผยแพร่สื่อสารสนเทศออนไลน์ 
            3.4  ด้านการบริหารโครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ 

4.   ทักษะ 
 4.1  ด้านการใช้สารสนเทศ เทคโนโลยี สื่อออนไลน์ 
 4.2  ด้านการสื่อสาร 
 4.3  ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการท างาน 

                  4.4  ด้านการใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  
    4.5  มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 

5.   คุณลักษณะ 
   5.1   มีความเป็นผู้น า 

          5.2   มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
           5.3   สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 
           5.4   มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างาน 
          5.5   มีน้ าใจ เสียสละ อุทิศเวลาเพื่อการท างาน 
          5.6   คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

6.   ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  (ตามเอกสารแนบท้าย) 
7.  วิธีการคัดเลือก 

7.1  การทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย 
          7.1.1  ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่ง 

     (ประเมินทดสอบทัศนคติและบุคลิกภาพ Personality Test และประเมิน 
ความถนัด Aptitude Test) 

7.2  การทดสอบโดยส่วนงาน 
        7.2.1  ประเมินความรู้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน)  
         (เกณฑ์การผ่านร้อยละ 50) 
        7.2.2  ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง  
        (ผูผ้่านการทดสอบข้อเขียนน าเสนอแนวทางการพัฒนางานฯ ในวันสอบสัมภาษณ์)            
        7.2.3   สัมภาษณ์ 
                                                         (ผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 
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8.  หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร 

8.1   รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)  
8.2   ทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน 
8.3   หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันส าเร็จการศึกษา 
8.4   หนังสือรับรองประสบการณ์ในงานด้านบรหิาร และหนังสือรับรองอื่น ๆ  
8.5   หนังสืออนุญาตจากส่วนงานให้สมัครสอบคัดเลือก เป็นการแจ้งส่วนงานเพื่อทราบเท่านั้น 
     (กรณีผู้สมัครเป็นผู้สมัครภายในสังกัดส่วนงานอื่น สามารถดาวน์โหลดได้จาก :  
        www.hrm.chula.ac.th/newhrm/การสรรหาและคัดเลือก/) 
8.6   ส าเนา กม.1 (ส าหรับข้าราชการ) 
8.7   ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้าม)ี 
8.8   ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร 
8.9   ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรอื TOEFL อย่าง 
       ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร  

8.9.1  กรณีเป็นบุคคลภายนอก  ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ า  ดังนี้ 
8.9.1.1 คะแนน TOEIC    ไม่น้อยกว่า  400  คะแนน (คะแนนเต็ม  990 คะแนน) 
8.9.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
8.9.1.3 คะแนน CU-TEP   ไม่น้อยกว่า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  120 คะแนน) 
8.9.1.4 คะแนน IELTS  ไม่น้อยกว่า  4.0   คะแนน (คะแนนเต็ม   9.0 คะแนน) 
8.9.1.5 คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า  433          คะแนน  (คะแนนเต็ม  677         คะแนน) 
8.9.1.6 คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า  433           คะแนน  (คะแนนเต็ม  677        คะแนน) 
8.9.1.7 คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า  40   คะแนน (คะแนนเต็ม  120        คะแนน) 

8.9.2  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าเงิน
งบประมาณ/ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน 
รปภ.  รับพิจารณาทุกระดับคะแนน 

8.10  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (กรณีสอบผ่าน
การคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้น าเอกสารมายื่นในวันที่มารายงานตัว สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ 
https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/   การสรรหาและคัดเลือก/) 
        หลักฐานข้อ 8.2-8.9 แนบไฟล์ส าเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อก ากับ และรับรองส าเนาถูกต้อง ผ่านทาง
เว็บไซต์พร้อมใบสมัคร 
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9.  เงื่อนไขอื่น ๆ 

9.1  ในกรณีที่บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการ ดังนี้ 

9.1.1  ส่วนงานมอบหมายงาน และระบุเป้าหมายที่ต้องการ 
9.1.2  ส่วนงานติดตามดูแลความคืบหน้า 6 เดือน 
9.1.3  ส่วนงานเริ่มประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อครบ 1 ป ี
9.1.4  หากบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ส่วนงานจะให้โอกาส   
        ปฏิบัติงานอีก 90 วัน 
9.1.5  ส่วนงานเริ่มประเมินผลการปฏิบัติงานอีกครั้ง 

9.2   กรณีประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ปรากฏว่า บุคลากรยังไม่สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
บุคลากรยินยอมให้มหาวิทยาลัยถอดถอนจากต าแหน่งบริหาร และงดจ่ายเงินประจ าต าแหน่งบริหาร       
โดยปรับเปลี่ยนเป็น P ติดตัว กระบอกเงินเดือน A และยินยอมให้โยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง หน้าที่
และความรับผิดชอบ ข้อตกลงภาระงาน ตลอดจนสังกัดหรือสถานที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมหรือ
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

9.3  กรณีบุคลากรผู้ใดไม่ยินยอมตามข้อ 9.2  ก็ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้บุคลากรผู้นั้นพ้นสภาพจากมหาวิทยาลัย 
9.4  ก่อนเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งบริหาร ให้บุคลากรลงนามในหนังสือยินยอม (Sign of Consent)          
      เพื่อรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการเข้าสู่ต าแหน่งบริหารดังกล่าว 
9.5  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมการปฏิบัติงานด้วยระบบ CU-ERP ภายในระยะเวลา 
      1 ปี  หลังจากบรรจุจ้าง  และถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
9.6  ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นบุคลากรภายในซึ่งสังกัดส่วนงานอื่น จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ   
      (เป็นการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น) โดยแนบหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานประกอบการสมัคร 
9.7  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่รับโอนข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ว่ากรณีใดๆ   ทั้งสิ้น 
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10. ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก 

กิจกรรม ก าหนดการ 
วันที่ประกาศรับสมัคร วันที่ 2 – 16 มิถุนายน 2564  
ทดสอบกลาง 

- วันทีป่ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบกลาง วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
- ก าหนดการทดสอบกลาง ติดตามทาง  http://careers.chula.ac.th 

 

 ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง http://careers.chula.ac.th และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส านักงานวิทย
ท รัพ ย าก ร  จุ ฬ าล งก รณ์ ม ห าวิ ท ย าลั ย  ห ม าย เล ข  02 218 2905 ห รื อ อี เม ล  pim.k@car.chula.ac.th ตั้ ง แ ต่ บั ด นี้                   
จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาท าการ (08.00-17.00 น.) 
 

 
                           ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
                             (รองศาสตราจารย์ ดร.อมร   เพชรสม)               
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เอกสารแนบทา้ย ประกาศ ส านักงานวิทยทรัพยากร 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกจิบริหารจัดการสื่อมัลติมเีดีย P6 สังกัดส านักงานวิทยทรัพยากร 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการภารกิจหลักของกลุ่มบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดียที่ระบุไว้ในโครงสร้างองค์กรของ
ส านักงานวิทยทรัพยากร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการภาระงานตามนโยบายของผู้บริหารซึ่งต้องก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน       
การจัดระบบงาน การสั่งการ การมอบหมายงาน ก ากับ แนะน า ติดตามผล ตัดสินใจ แก้ปัญหาเบื่องต้นเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบให้ส าเร็จ บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1. งานบริหาร 
1.1  ด้านการวางแผน  

 ก าหนดแผนการด าเนินงานของภารกิจบริหารจัดการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

1.2  ด้านการบริหารงาน 
1) บริหารงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมของกลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย 
2) ดูแล และก ากับให้บุคลากรในกลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดียปฏิบัติตามตามมาตรฐาน

ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) มอบหมาย ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ของงานและประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

4) แนะน า ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน   
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย 

1.3  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) ร่วมวางแผนจัดอัตราก าลังบุคลากรของกลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดียให้เหมาะสมทัง้ในเชิง

ปริมาณและคุณภาพให้สอดคลอ้งกับพันธกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 
2) มอบหมายภาระงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในกลุม่ภารกิจแต่ละปี ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามที่ไดร้ับมอบหมาย และดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในกลุ่มภารกิจ
บริหารจัดการสือ่มัลติมีเดียให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม 

3) ร่วมวางแผนและก าหนดมาตรการในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบญัชา เพื่อให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภาระ
งานที่ปฏิบัติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4) ให้ค าปรกึษา แนะน า เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 
5) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู่้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งปรับปรุงหรือหาแนวทางในการสร้างแรงจงูใจใน

การปฏิบัตงิาน และความสามัคคีให้บุคลากรทุกคนในกลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย 
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1.4  ด้านการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ และงบประมาณ 
1) ร่วมวางแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรของกลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดียให้สอดคล้อง

กับแผนด าเนินงานของฝ่ายบริการข้อมูลสารสนทศ 
2) ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมาย

และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
2. งานกลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย 

1) งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา 
2) งานบรกิารวัสด ุอุปกรณ์ จัดกิจกรรมในพื้นที่การเรียนรู้ 
3) งานประชุมออนไลน์ 
4) งานเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย 
5) งานคลังข้อมูลสือ่มัลติมีเดีย 
6) งานอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

3. งานอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานมอบหมาย 


