ประกาศ สถาบันภาษา
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุน
ตําแหน&ง เจาหนาที่สํานักงาน (การเงิน) P7
-----------------------------------------------------------ตามที่ สถาบั นภาษา จุฬ าลงกรณมหาวิทยาลัย มีค วามประสงคจะรับสมัครบุคคลเข! ารับคัดเลือกเป%น
พนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) ตําแหน+ง เจ!าหน!าที่สํานักงาน (การเงิน) P7 จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,500 บาท (หากมีประสบการณอาจได!รับการพิจารณามากกว+าที่กําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน
หน+วยการเงิน กลุ+มงานแผน คลังและพัสดุ ฝ8ายบริหาร สถาบันภาษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู!สมัครสอบต!องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข!อบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว+าด!วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต+อไปนี้
1.1 มีอายุไม+ต่ํากว+าสิบแปดป@บริบูรณ
1.2 ไม+เป%นผู!วิกลจริตหรือจิตฟBCนเฟDอนไม+สมประกอบ เป%นคนไร!ความสามารถ หรือคนเสมือนไร!
ความสามารถ หรือเป%นโรคที่กําหนดไว!ในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม+เป%นผู!อยู+ระหว+างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งให!ออกจากราชการไว!ก+อน
1.4 ไม+เป%นผู!ดํารงตําแหน+งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ!าหน!าที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม+เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให!จําคุก เว!นแต+เป%นโทษสําหรับความผิดที่ได!กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม+เคยถูกลงโทษให!ออกหรื อไล+ออกตามข!อบังคับ นี้ หรือไม+เคยถูกลงโทษให!ออก ไล+ออก
หรื อ เลิ ก สั ญญาปฏิ บั ติ ง าน เพราะกระทํ า ผิ ดวิ นั ยร! า ยแรงตามข! อ บัง คั บ ระเบี ย บ หรื อ
ประกาศอื่นใดที่ใช!บังคับอยู+ก+อนวันที่ข!อบังคับนี้ใช!บังคับ
1.7 ไม+ เคยถูกให!ออก ปลดออก หรื อไล+ ออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิจ หน+ วยงานอื่ นของรั ฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว+างประเทศ
1.8 ไม+เคยกระทํา การทุจริตในการสอบหรื อการคั ดเลือกเข! ารับราชการ หรื อเข! าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน+วยงานของรัฐ
1.9 ไม+เป%นผู!บกพร+องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม+เป%นผู!ที่ศาลได!พิพากษาให!ล!มละลาย และยังอยู+ในระหว+างการเป%นบุคคลล!มละลาย

-22. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน+ง
2.1 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได!ไม+ต่ํากว+านี้ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี การจัดการ
บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข!อง/สาขาวิชาที่ส+วนงานต!นสังกัดพิจารณาว+าเหมาะสมกับ
หน!าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.2 หากเป%นชายต!องพ!นภาระทางทหารแล!ว
3. ความรู!ความสามารถ
3.1 มีความรู!ที่เกี่ยวข!อง ประกอบด!วย
3.1.1 ข!อบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ว+าด!วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2552
3.1.2 กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวข!องกับการเบิกจ+ายเงิน
3.2 มีความรู!ความสามารถในด!านการใช!ภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารในการปฏิบัติงานได!
3.3 มีความสามารถในการใช!โปรแกรมคอมพิวเตอรได!เป%นอย+างดี และสามารถติดต+อ
ประสานงานกับหน+วยงานต+าง ๆ ได!อย+างคล+องตัว
4. ลักษณะงานที่ต!องปฏิบัติ อาทิเช+น
4.1 ด!านการปฏิบัติการ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
โดยปฏิบัติหน!าที่ อย+างใดอย+างหนึ่ง หรือหลายอย+าง เช+น ดู แลการรับและจ+ ายเงิน สถานะ
ทางการเงิ น ตรวจสอบเอกสารสํ า คั ญ การรั บ เงิ น -จ+ า ยเงิ น เพื่ อ ให! ก ารรั บ และจ+ า ยเงิ น มี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต!องตามระเบียบปฏิบัติของหน+วยงาน
4.2 ด!านการวางแผน ร+วมดําเนินการวางแผนทํางานของหน+วยงาน เพื่อให!การดําเนินงานเป%นไป
ตามเปUาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
4.3 ด!านการประสานงาน
4.4 ด! า นการบริ ก าร ให! คํ า แนะนํ า ชี้ แ จง ตอบปB ญ หาเบื้ อ งต! นแก+ ส+ ว นงานต+ า งๆ ผู! ใ ช! บริ ก าร
ตลอดจนข!อมูลทางด!านการเงิน กฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข!อง เพื่อสร!างความเข!าใจ
และสนับสนุนภารกิจของส+วนงาน และใช!ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ และมาตรการต+างๆ
4.5 งานอื่นๆ ที่ได!รับมอบหมาย

-35. วิธีการคัดเลือก
5.1 การทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
5.1.1 ประเมินความรู!ภาษาไทยที่จําเป%นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน+ง
5.1.2 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน+ง (ความรูคอมพิวเตอร)
5.1.3 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน+ง
(ประเมินทัศนคติ Attitude Test และประเมินความถนัด Aptitude Test:
เกณฑการผ)านระดับปานกลางขึ้นไป)
5.2 การทดสอบโดยส+วนงาน/หน+วยงาน
5.2.1 ประเมินความรู!เฉพาะตําแหน+ง
5.2.2 สัมภาษณ
6. หลักฐานที่ใช!ในการรับสมัคร
6.1 รูปถ+ายหน!าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ+ายมาไม+เกิน 6 เดือน)
6.2 ทะเบียนบ!านและบัตรประจําตัวประชาชน
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
6.4 หนังสือรับรองการผ+านงาน (ถ!ามี)
6.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ!ามี)
6.6 ใบผ+านการเกณฑทหาร หรือได!รับการยกเว!นทางทหาร
6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได!แก+ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย+างใด
อย+างหนึ่ง ซึ่งต!องมีอายุไม+เกิน 2 ป@ นับถึงวันปaดรับสมัคร
6.7.1 กรณีเป%นบุคคลภายนอก ต!องมีคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
6.7.1.1 คะแนน TOEIC ไม+น!อยกว+า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
6.7.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม+น!อยกว+า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.7.1.3 คะแนน CU-TEP ไม+น!อยกว+า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
6.7.1.4 คะแนน IELTS ไม+น!อยกว+า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
6.7.2

กรณีเป%นผู!ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพข!าราชการ/
ลูกจ!างประจําเงินงบงบประมาณ/ลูกจ!างประจําเงินนอกงบประมาณ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน

-46.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถ!ามี)
หลักฐานขอ 6.2-6.8 แนบไฟล4สําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ&านทางเว็บไซต4พรอมใบสมัคร
7. สมัครผ+านทางเว็บไซตพร!อมใบสมัคร
ผู!ป ระสงคจะสมัค ร ให! ส มั ค รผ+ า นทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และ
สอบถามรายละเอียดได!ที่หน+วยการเจ!าหน!าที่ ห!อง 107 ชั้น 1 อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา โทร. 0-22186009 ตั้งแต+บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
8. ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่ อ ผู! มี สิ ท ธิ์ ท ดสอบกลางผ+ า นทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline
และสามารถสอบถามรายละเอียดได!ที่หน+วยการเจ!าหน!าที่ ห!อง 107 ชั้น 1 อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา โทร.
0-2218-6009
ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560

สอบข!อเขียน (ของมหาวิทยาลัย)

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2560

ประกาศผลสอบข!อเขียน (ของมหาวิทยาลัย)

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560

สอบความสามารถเฉพาะตําแหน+ง และสอบสัมภาษณ จะประกาศให!ทราบภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560
กุลพร หิรัญบูรณะ
(ผู!ช+วยศาสตราจารย ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ)
ผู!อํานวยการสถาบันภาษา

*09012017 1000*
09012017 1000
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