
 

 

ประกาศ สถาบันวิจัยพลังงาน 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข�าเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน$ง เจ�าหน�าที่สํานักงาน (การเงิน) P7 
------------------------------------------------------------ 

 ตามที่ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย  มีความประสงค,จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน$ง เจ�าหน�าที่สํานักงาน (การเงิน) P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,500.00บาท(หน่ึงหมื่นหกพันห�าร�อย
บาทถ�วน) วุฒิปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงานใน งานคลังและพัสดุ ฝ9ายบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน น้ัน เน่ืองจากไม$มี
ผู�สมัครจึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัยว$าด�วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ,ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต$อไปน้ี 
1.1 มีอายุไม$ตํ่ากว$าสิบแปดปCบริบูรณ, 
1.2 ไม$เป�นผู�วิกลจริตหรือจิตฟEFนเฟGอนไม$สมประกอบ เป�นคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�

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�าที่ในพรรค

การเมือง 
1.5 ไม$เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต$เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.6 ไม$เคยถูกลงโทษให�ออกหรือไล$ออกตามข�อบังคับน้ี  หรือไม$เคยถูกลงโทษให�ออก  ไล$ออก  หรือเลิก

สัญญาปฏิบัติงาน  เพราะกระทําผิดวินัยร�ายแรงตามข�อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศอ่ืนใดที่ใช�
บังคับอยู$ก$อนวันที่ข�อบังคับน้ีใช�บังคับ 

1.7 ไม$เคยถูกให�ออก  ปลดออก  หรือไล$ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน$วยงานอ่ืนของรัฐ  
บริษัทเอกชน  หรือองค,การระหว$างประเทศ 

1.8 ไม$เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน$วยงานของรัฐ 

1.9 ไม$เป�นผู�บกพร$องในศีลธรรมอันดี 
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน$ง 

2.1 ได�รับวฒุิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท$าทุกสาขา 
2.2 ผ$านการศึกษารายวิชาการบัญชี/การเงิน  
2.1 หากเป�นเพศชายต�องพ�นภาระทางทหารแล�ว 
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/3.ความรู�ความสามารถ... 

3. ความรู�ความสามารถ 
3.1   มีทักษะในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประมวลผลข�อมูล และโปรแกรม Microsoft  Office 
3.2   มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ท้ังพูด การอ$าน และการเขียนเป�นอย$างดี 
3.3   มีความสามารถในการติดต$อประสานงานกับหน$วยงานต$างๆ เป�นอย$างดี 
3.4   มีจิตสํานึกในการให�บริการ อธัยาศัยดี และมีความสุภาพ อ$อนน�อม 

4. ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติ อาทิเช$น 
4.1  ด�านการปฏิบัติการ 
 ศึกษา รวบรวม วเิคราะห,เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบติัหน�าท่ีอย$างใดอย$างหนึ่งหรือหลายอย$าง เช$น 

การดูแลรับและจ$ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาํคัญการรับเงิน – การจ$ายเงิน เพื่อให�การรับ
และจ$ายเงินขององค,มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต�องตามระเบียบปฏิบัติของหน$วยงาน 

4.2  ด�านการวางแผน  
 วางแผนการดําเนินงานของตนเอง ร$วมดําเนินการวางแผนทํางานของหน$วยงาน เพื่อให�การดําเนินงานเป�นไป

ตามเป_าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
4.3  ด�านการประสานงาน 
 ประสานงานกับหน$วยงานต$างๆ เพื่อรวบรวมข�อมูล และเอกสารทางการเงินเสนอผู�บังคับบัญชา 
4.4  ด�านบริการ 
 ให�คําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปEญหาเบื้องต�นแก$ส$วนงานต$างๆ ผู�ใช�บริการ ตลอดจนข�อมูลทางด�านการเงิน 

กฎระเบียบและข้ันตอนที่เกี่ยวข�อง เพ่ือสร�างความเข�าใจ และสนับสนุนภารกิจของส$วนงาน และใช�
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ, และมาตรการต$างๆ 

 
5. วิธีการคัดเลือก 

5.1 การทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย 
5.1.1 ประเมินความรู�ภาษาไทยที่จําเป�นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน$ง 
5.1.2 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน$ง   (ความรู	คอมพิวเตอร�) 
5.1.3 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน$ง 

(ประเมินทัศนคติ Attitude Test และประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ�การ
ผ)านระดับปานกลางข้ึนไป) 

5.2 การทดสอบโดยส$วนงาน/หน$วยงาน 
5.2.1 ประเมินความรู�เฉพาะตําแหน$ง 
5.2.2 สัมภาษณ, 

6. หลักฐานท่ีใช�ในการรับสมัคร 
6.1 รูปถ$ายหน�าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ$ายมาไม$เกิน 6 เดือน)  
6.2 ทะเบียนบ�านและบัตรประจําตัวประชาชน 
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา 
6.4 หนังสือรับรองการผ$านงาน (ถ�ามี) 
6.5 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ�ามี) 
6.6 ใบผ$านการเกณฑ,ทหาร หรือได�รับการยกเว�นทางทหาร 

/ 6.7  ผลการทดสอบ.… 
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6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได�แก$ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย$างใดอย$างหน่ึง ซึ่ง

ต�องมีอายุไม$เกิน  2  ปC  นับถึงวันปlดรับสมัคร  และมีผลคะแนนการสอบข้ันตํ่า  ดังน้ี 
 

6.7.1 คะแนน TOEIC   ไม$น�อยกว$า  400  คะแนน  (คะแนนเต็ม  990 คะแนน) 
6.7.2 คะแนน CULI-TEST ไม$น�อยกว$า  40   คะแนน  (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
6.7.3 คะแนน  CU-TEP   ไม$น�อยกว$า  40   คะแนน  (คะแนนเต็ม  120 คะแนน) 
6.7.4 คะแนน IELTS  ไม$น�อยกว$า  4.0   คะแนน  (คะแนนเต็ม  9.0 คะแนน) 

6.8 สําเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบกลาง (ถ�ามี) 
หลักฐานข�อ 6.2-6.8 แนบไฟล�สําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือช่ือกํากับ และรับรองสําเนาถูกต�อง ผ'าน
ทางเว็บไซต�พร�อมใบสมัคร 
 
ผู�ประสงค,จะสมัคร ให�สมัครผ$านทาง  www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถาม

รายละเอียดได�ที่ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย โทร. 02 2188097 ต้ังแต$บัดน้ี จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2558 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)  

 
ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558  ณ  

www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกโดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ,

มหาวิทยาลัย  ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline 

 
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
(รองศาสตราจารย, ดร.ดาวัลย, วิวรรธนะเดช) 

                                                               ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยพลังงาน 
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