
 
                             
 
 
                            ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
               เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
                                        ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีส่าํนักงาน P7   
                               --------------------------------------------------------- 

 
          ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับ

การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินรายได้ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน P7 วุฒิปริญญาตรี จํานวน    
1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,500 บาท (ขั้นตํ่า) เพ่ือปฏิบัติงานประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ คณะเศรษฐศาสตร ์โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

 

1.  คุณสมบัติทั่วไป   
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปน้ี 
1.1  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
1.2  ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน    
   เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 
1.4  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
   ในพรรคการเมอืง 
1.5  ไม่เคยถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้  
   กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.6  ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับน้ี หรือไม่เคยถูกลงโทษให้ออก  
   ไล่ออก หรือเลกิสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับ 

 ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 
1.7  ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
  บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
1.8  ไม่เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
   ในมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานของรัฐ 
1.9  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
1.10  ไม่เป็นผู้ทีศ่าลได้พิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย 

 
                  2.  คุณสมบติัเฉพาะตําแหน่ง   

2.1 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
2.2  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

 
 3.  ความรู้ความสามารถ 

3.1  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ได้แก่ MS-WORD, 
MS-EXCEL, MS-POWERPOINT และการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 
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3.2  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
ได้เป็นอย่างดี 

3.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

3.4 มีมนุษย์สมัพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้และ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และมีความซื่อสตัย์ในหน้าที่ 

3.5 มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการทํางาน 
3.6  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 

 

 4.  ลักษณะของงานประจําที่ต้องปฏิบัติ 
4.1  การจัดรบัสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาโทและจัดเตรียมการสอบคัดเลือก 
4.2 การบริการด้านการบริหารแก่กรรมการหลกัสูตรฯ 
4.3 การจัดการด้านทะเบียน (อาทิ การขอเปิดรายวิชา การขอสําเร็จการศึกษา) 
4.4  การบริการด้านวิชาการแก่อาจารย์ผู้สอน 
4.5 การบริการด้านการศึกษาแก่นิสิต 
4.6 การติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรฯ บัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก 
4.7 จัดเตรียมและประสานงานการขอใช้ห้องเรียน 
4.8 ดูแลประสานงานเร่ืองทุนการศึกษาของหลักสูตร ทุนจุฬาฯ ทุนรัฐบาลไทย ฯลฯ 
4.9 การจัดทํางานการเงินของหลักสูตรฯ 
4.10 การจัดทาํประมวลรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร (CU-CAS) 
4.11 การช่วยงานด้านการจัดประชุม อบรม สัมมนาและกิจกรรมอ่ืนๆ ของหลักสูตร 
4.12 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.   วิธีการคัดเลือก 
5.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
5.2 ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง  
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง 
5.4    ประเมนิคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง  

(ประเมินความถนัด Aptitude Test เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป) 
5.5   สัมภาษณ ์

 
6.   หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร 

6.1  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
6.2  ทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชน 
6.3  หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา (ปริญญาบัตรและ Transcript) 
6.4  หนังสือรบัรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
6.5  ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถ้ามี) 
6.6  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร (กรณีเป็นชาย) 
6.7  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS    

อย่างใดอย่างหน่ึงซึ่งต้องมอีายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร และมผีลคะแนน   
การสอบขั้นตํ่า ดังน้ี 
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6.7.1 กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นตํ่า ดังน้ี 
6.7.1.1 คะแนน TOEIC        ไม่น้อยกว่า  400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 
6.7.1.2 คะแนน CULI-TEST  ไม่น้อยกว่า    40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
6.7.1.3 คะแนน CU-TEP      ไม่น้อยกว่า    40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 
6.7.1.4 คะแนน IELTS         ไม่น้อยกว่า   4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม  9.0 คะแนน) 

6.7.2  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพข้าราชการ/
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ/ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน 

6.8  สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถ้ามี) 
หลักฐานข้อ 6.2–6.8 แนบไฟลส์ําเนาเอกสาร (.pdf) ซ่ึงลงลายมือชื่อกํากับ และ  

รับรองสําเนาถูกต้องผ่านทางเว็บไซต์พรอ้มใบสมัคร 
 

- ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครผา่นทาง 
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2 

ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561    
- สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 02-2186200  

ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561  ในวันและเวลาทําการ (08.00 – 16.00 น.) 
 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ 
  วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561  ทาง 
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/result/qualified?type=2 
 

กําหนด วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561   

เวลา 9.00 – 11.00 น.   สอบข้อเขียนในการประเมินความรู้ภาษาไทย, ความรู้เฉพาะ
ตําแหน่งและความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง  

เวลา 11.00 – 11.45 น. สอบวิชาความถนัด (Aptitude Test : ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์)  
(เฉพาะผู้ที่ไม่เคยสอบ หรือ ผลคะแนนสอบหมดอายุแล้ว) 

สถานทีส่อบ  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ช้ัน 2  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
  วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ทาง 
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/result/interview?type=2 
 

กําหนดการสอบสัมภาษณ ์
  วันจันทรท์ี่ 10 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ 219/1 ชัน้ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

แจ้งผลการคัดเลือก 
  วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ทาง 
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/result/finals?type=2 
 

                  ประกาศ  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม พ.ศ.  2561 

 
              


