
 

                                 ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
                      เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข#าเป$นพนักงานมหาวิทยาลัย 
                                        ตําแหน(ง เจ#าหน#าที่สํานักงาน (บัญชี) P7   
                                    --------------------------------------------------------- 

 

          ด�วยคณะเศรษฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย มีความประสงค�จะรับสมัครบุคคลเข�ารับการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินรายได� ตําแหน(งเจ�าหน�าที่สํานักงาน (บัญชี) P7 วุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 
อัตรา อัตราเงินเดือน 21,600 บาท เพื่อปฏิบัติงานประจําหน(วยบัญชี กลุ(มภารกิจด�านงานคลังและพัสดุ คณะ
เศรษฐศาสตร� โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

1.  คุณสมบัติทั่วไป   
ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว(าด�วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ�ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต(อไปน้ี 
1.1  มีอายุไม(ตํ่ากว(าสิบแปดป?บริบูรณ� 
1.2  ไม(เป@นผู�วิกลจริตหรือจิตฟBCนเฟDอนไม(สมประกอบ เป@นคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือน      

ไร�ความสามารถ หรือเป@นโรคที่กําหนดไว�ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3  ไม(เป@นผู�อยู(ระหว(างถูกส่ังพักงาน พักราชการหรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก(อน 
1.4  ไม(เป@นผู�ดํารงตําแหน(งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ี 
   ในพรรคการเมือง 
1.5  ไม(เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต(เป@นโทษสําหรับความผิดท่ีได�

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.6   ไม(เคยถูกลงโทษให�ออกหรือไล(ออกตามข�อบังคับน้ี หรือไม(เคยถูกลงโทษให�ออก ไล(ออก

หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยร�ายแรงตามข�อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศอ่ืนใด ที่ใช�บังคับอยู(ก(อนวันที่ข�อบังคับน้ีใช�บังคับ 

1.7   ไม(เคยถูกให�ออก ปลดออก หรือไล(ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน(วยงานอ่ืนของรัฐ  
  บริษัทเอกชน หรือองค�การระหว(างประเทศ 
1.8   ไม(เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงาน 
   ในมหาวิทยาลัยหรือหน(วยงานของรัฐ 
1.9   ไม(เป@นผู�บกพร(องในศีลธรรมอันดี  
1.10  ไม(เป@นผู�ที่ศาลได�พิพากษาให�ล�มละลาย และยังอยู(ในระหว(างการเป@นบุคคลล�มละลาย 

                  2.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน(ง   
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี   
2.2    ถ�าเป@นชายต�องพ�นภาระทางทหารแล�ว 

 3.  ความรู#ความสามารถ 
3.1   มีความรู�ความสามารถในการใช�คอมพิวเตอร� โปรแกรม Microsoft Office และ 

Internet ตลอดจนพิมพ�ดีดได�เป@นอย(างดี 
3.2   มีความรู�ความสามารถท่ีจําเป@นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน(ง 
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  4.  ลักษณะของงานประจําที่ต#องปฏิบัติ 
4.1   ด#านการปฏิบัติการ 
 4.1.1  รวบรวมข�อมูลและบันทึกรายการบัญชีต(างๆ ของส(วนงานให�ถูกต�องและทันสมัย 
 4.1.2  ตรวจสอบรายการรับ-จ(ายเงินที่ผ(านการบันทึกรายการจากหน(วยการเงินว(า 

ถูกต�องตามแนวการบันทึกบัญชีและตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
4.1.3  ตรวจสอบวิเคราะห�และปรับปรุงรายการบัญชี 
4.1.4  จัดทํารายงานทางบัญชีของส(วนงาน เช(นงบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได�- 
 ค(าใช�จ(ายเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม งบกระแสเงินสดและ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 4.2   ด#านการวางแผน 
  4.2.1 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร(วมกับหน(วยงาน เพื่อให�การดําเนินงานเป@นไป 
   ตามเป\าหมายผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 4.3  ด#านการประสานงาน 
  4.3.1 ประสานงานต(างๆ และรวบรวมข�อมูล เอกสารทางการบัญชี เพื่อเสนอต(อ 
   ผู�บังคับบัญชา 
  4.3.2 ช้ีแจงข้ันตอนเก่ียวกับการดําเนินการในกระบวนการด�านการบัญชีให�กับ 
   หน(วยงานต(างๆ 
 4.4  ด#านบริการ 
  4.4.1   ให�คําแนะนํา ตอบปBญหาและช้ีแจงเก่ียวกับงานบัญชีที่ตนรับผิดชอบเบื้องต�น 
   แก(หน(วยงาน 
  4.4.2  จัดเก็บข�อมูลเบื้องต�น ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานข�อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ 
   เก่ียวกับงานบัญชี เพื่อให�สอดคล�องและสนับสนุนภารกิจของหน(วยงานและใช� 
   ประกอบการพิจารณาของผู�บังคับบัญชาเพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ�

ต(างๆ  
 4.5  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได#รับมอบหมาย  

 

5.   วิธีการคัดเลือก 
5.1 ประเมินความรู�ภาษาไทยท่ีจําเป@นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน(ง 
5.2 ประเมินความรู�เฉพาะตําแหน(ง  
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน(ง 
5.4    ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน(ง  

(ประเมินความถนัด Aptitude Test เกณฑ�การผ�านระดับปานกลางข้ึนไป) 
5.5   สัมภาษณ� 

6.   หลักฐานที่ใช#ในการรับสมัคร 
6.1   รูปถ(ายหน�าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ(ายมาแล�วไม(เกิน 6 เดือน) 
6.2   ทะเบียนบ�านและบัตรประจําตัวประชาชน 
6.3   หลักฐานวุฒิการศึกษา ซ่ึงระบุวันสําเร็จการศึกษา (ปริญญาบัตรและ Transcript) 
6.4   หนังสือรับรองการผ(านงาน (ถ�ามี) 
6.5   ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ�ามี) 
6.6   ใบผ(านการเกณฑ�ทหาร หรือได�รับการยกเว�นทางทหาร (กรณีเป@นชาย) 
6.7   ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได�แก( TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL 

อย(างใดอย(างหน่ึงซึ่งต�องมีอายุไม(เกิน 2 ป? นับถึงวันปjดรับสมัคร และมีผลคะแนนการสอบ
ข้ันตํ่า ดังน้ี 
 6.7.1 กรณีเป@นบุคคลภายนอก ต�องมีผลคะแนนการสอบข้ันตํ่า ดังน้ี 

6.7.1.1 คะแนน TOEIC          ไม(น�อยกว(า  400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 
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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) 
6.7.1.5 คะแนน TOEFL (PBT)  ไม(น�อยกว(า  433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 
6.7.1.6 คะแนน TOEFL (ITP)   ไม(น�อยกว(า  433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 
6.7.1.7 คะแนน TOEFL (iBT)   ไม(น�อยกว(า    40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

6.7.2  กรณีเป@นผู�ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพข�าราชการ/
ลูกจ�างประจําเงินงบประมาณ/ลูกจ�างประจําเงินนอกงบประมาณ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน 

6.8  สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถ�ามี) 
หลักฐานข#อ 6.2–6.8 แนบไฟล�สําเนาเอกสาร (.pdf) ซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และ  

รับรองสําเนาถูกต#องผ(านทางเว็บไซต�พร#อมใบสมัคร 
          ผู�ประสงค�จะสมัครให�สมัครผ(านทาง https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ ต้ังแต(บัดน้ี     
จนถึงวันศุกร�ที่ 10 มกราคม 2563    
                       สอบถามรายละเอียดได�ท่ี หน(วยการเจ�าหน�าที่ คณะเศรษฐศาสตร� โทร. 02-2186200 ต้ังแต(
บัดน้ี จนถึงวันศุกร�ที่ 10 มกราคม 2563  ในวันและเวลาทําการ (08.00 – 16.00 น.) 
 

ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธ์ิสอบ 
  วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ทาง https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ 

กําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ 
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563  

เวลา 9.00 – 11.00 น.   สอบข�อเขียนในการประเมินความรู�ภาษาไทย, ความรู�เฉพาะตําแหน(ง
และความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน(ง  

เวลา 11.00 – 11.45 น. สอบวิชาความถนัด (Aptitude Test : ผ(านโปรแกรมคอมพิวเตอร�)  
(เฉพาะผู*ท่ีไม�เคยสอบ หรือ ผลคะแนนสอบหมดอายุแล*ว) 

สถานที่สอบ  
ณ ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 3 ช้ัน 2  คณะเศรษฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 

ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ� 
วันพุธท่ี 29 มกราคม 2563 ทาง https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ 

กําหนดการสอบสัมภาษณ� 
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ� 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห�องประชุม 219/1 ช้ัน 2 คณะเศรษฐศาสตร� 

แจ#งผลการคัดเลือก 
วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ� 2563 ทาง https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ 

 
                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
  

                                    (ศาสตราจารย� ดร.วรเวศม� สุวรรณระดา)  
                        คณบดี     
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