ประกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน&ง เจาหนาที่สํานักงาน P7
-----------------------------------------------------------ตามที่ ศู นยวิ จัยไพรเมทแห& ง ชาติ จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย มี ความประสงคจะรั บสมั ค รพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน&ง เจาหนาที่สํานักงาน P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานใน
ศูนยวิ จัยไพรเมทแห& งชาติ จั ง หวั ดสระบุ รี จุฬ าลงกรณมหาวิ ทยาลั ย สํานั กงานมหาวิทยาลั ย นั้น เนื่องจาก
มีผูสมัครนอยจึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว&าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต&อไปนี้
1.1 มีอายุไม&ต่ํากว&าสิบแปดป=บริบูรณ
1.2 ไม&เป!นผูวิกลจริตหรือจิตฟ?@นเฟAอนไม&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 อบั ง 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 ดเลือกเข ารับราชการ หรื อเข าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน&วยงานของรัฐ
1.9 ไม&เป!นผูบกพร&องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม&เป!นผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู&ในระหว&างการเป!นบุคคลลมละลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร หรือที่เกี่ยวของ
2.2 มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี สามารถติดต&อประสานงานกับหน&วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนยฯ
2.3 มีประสบการณการทํางานอย&างนอย 1 ป=
2.4 สามารถทํางานประจําที่ศูนยวิจัยไพรเมทแห&งชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ได
/3.ความรูความสามารถ...
2.5 หากเป!นชายตองพนภาระทางทหารแลว

-23. ความรูความสามารถ
3.1 มีความสามารถในการใชอุปกรณสํานักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เช&น Microsoft
Word, Power point , Excel และการใชงาน Internet ได
3.2 มีความสามารถในการร&างและจัดทําเอกสารราชการต&างๆ ไดดี
3.3 มีความสามารถในการอ&าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี
3.4 มีความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีอย&างเหมาะสมแก&
การปฏิบัติงานในหนาที่
3.5 มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของกับดานการเงิ น
การคลัง และบัญชี และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานได
3.6 มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแม&นยํา
3.7 มีความสามารถในการติดต&อประสานงานกับหน&วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนยฯ
4. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ อาทิเช&น
4.1 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหเกี่ยวกั บงานการเงินและบั ญชี โดยปฏิบัติหนาที่
อย&างใดอย&างหนึ่ง หรือหลายอย& าง เช&นดูแลการรั บและจ&ายเงิน สถานะการเงิ น ตรวจสอบ
เอกสารสําคัญการรับเงิน-จ&ายเงิน เพื่อใหการรับและจ&ายเงินของหน&วยงานมีประสิทธิภ าพ
และถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
4.2 ช&วยรวบรวมรายละเอียดและจัดทํางบประมาณรายรับ-รายจ&ายประจําป=ของศูนยฯ รวมทั้ง
การขออนุมัติงบประมาณและการเบิกเงินของหน&วยงาน
4.3 จัดทํารายงานหรือสรุปการใชจ&ายเงิน รวมทั้งเงินคงเหลือหมวดต&างๆของหน&วยงาน
4.4 ประสานงานบุค ลากรฝe า ยต& างๆ ของหน& วยงานเพื่ อให ดํา เนิ นงานเป!นไปดวยความราบรื่ น
และชี้แจงขั้นตอนเกี่ยวกับการดําเนินการในกระบวนการดานการเงินได
4.5 ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบป?ญหาเบื้องตนแก&บุคลากรภายในหน&วยงาน ตลอดจนขอมูลทางดาน
การเงิน กฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวของได
4.6 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน&ง
5.2 ประเมินความรูเฉพาะตําแหน&ง
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน&ง
5.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน&ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑการผานระดับปานกลางขึ้นไป)
5.5 สัมภาษณ
6. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
6.1 รูปถ&ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ&ายมาไม&เกิน 6 เดือน)
6.2 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
/6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา..
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6.4
6.5
6.6
6.7

หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
หนังสือรับรองการผ&านงาน (ถามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
ใบผ&านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไดแก& TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL
อย&างใดอย&างหนึ่ง ซึ่งตองมีอายุไม&เกิน 2 ป= นับถึงวันปqดรับสมัคร
6.7.1 กรณีเป!นบุคคลภายนอก ตองมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
ไม&นอยกว&า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
6.7.1.1 คะแนน TOEIC
6.7.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม&นอยกว&า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.7.1.3 คะแนน CU-TEP ไม&นอยกว&า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
6.7.1.4 คะแนน IELTS
ไม&นอยกว&า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
6.7.1.5 คะแนน TOEFL (PBT) ไม&นอยกว&า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6.7.1.6 คะแนน TOEFL (ITP) ไม&นอยกว&า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6.7.1.7 คะแนน TOEFL (iBT) ไม&นอยกว&า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
6.7.2 กรณี เ ป! น ผู ปฏิ บั ติ ง านในจุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ส ถานภาพข าราชการ/
ลู ก จ างประจํ า เงิ น งบประมาณ/ลู ก จ างประจํ า เงิ น นอกงบประมาณ/พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน
6.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถามี)
หลักฐานขอ 6.2-6.8 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ'านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร

ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ&านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 02-2180361 ตั้งแต&วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ใน
วันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในภายหลัง ทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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