
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสอบคัดเลือกและแต&งตั้งเป(นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตําแหน&ง ปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารงานท่ัวไป เจ,าหน,าท่ีการเงินและบัญชี (อัตราจ,าง) 

------------------------------------- 
ด�วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง มีความประสงค�จะเป�ดรับ

สมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสอบคัดเลือกและแต(งต้ังเป*นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในตําแหน(งปฏิบัติการวิชาชีพ           
และบริหารงานท่ัวไป เจ,าหน,าท่ีการเงินและบัญชี (อัตราจ,าง) ประจําวิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง ต้ังอยู(เลขท่ี ๑                 
วัดบุญวาทย�วิหาร พระอารามหลวง  ตําบลหัวเวียง  อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน ๑ อัตรา ดังต(อไปนี้  

๑.ตําแหน&งท่ีรับสมัคร ตําแหน&ง  เจ,าหน,าท่ีการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา  
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี  
- มีความสามารถใช�คอมพิวเตอร�โปรแกรม Word, Exel, Powerpoint  

  ๒.คุณสมบัติท่ัวไปของผู,สมัครสอบ 
        ๒.๑  เป*นผู�มีคุณสมบัติตามข�อ  ๑๑  แห(งข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                   ว(าด�วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

                  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน(งตามข�อ  ๘  แห(งประกาศนี้ 
                           ๒.๓  เป*นคฤหัสถ�  
        ๒.๔  มีประสบการณ�การทํางานอย(างน�อย  1  ปS 

๓.การรับสมัครสอบ 
    ผู�ประสงค�จะสมัครสอบให�ติดต(อขอยื่นใบสมัครได� ท่ีฝUายบริหารงานท่ัวไป สํานักงานวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น๑ วัดบุญวาทย�วิหาร             
พระอารามหลวง ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทร ๐ ๕๔๒๑ ๙๒๘๗ ต้ังแต(วันท่ี 7 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
ถึงวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 (เว�นวันหยุดราชการและวันธรรมสวนะ) 
  ๔.เอกสารและหลักฐานท่ีจะต,องย่ืนพร,อมใบสมัคร 
       ๔.๑  สําเนาปริญญาบัตร     จํานวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๒  สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   จํานวน ๑ ฉบับ 
                       ๔.3  สําเนาทะเบียนบ�าน     จํานวน ๑ ฉบับ 
                       ๔.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน ๑ ฉบับ 
                       ๔.5  รูปถ(ายหน�าตรงไม(สวมแว(นตาดํา  ๑  นิ้ว (ถ(ายไว�ไม(เกิน  ๖ เดือน)  จํานวน  ๓  ใบ  
                       ๔.6  หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ�ามี) สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จํานวน ๑ ฉบับ 

        ๔.7  ใบรับรองประสบการณ�การทํางาน   จํานวน 1 ฉบับ 
                          ๔.8  ใบรับรองแพทย� แสดงว(าไม(เป*นโรคท่ีต�องห�ามตามความในข�อ  ๑๑  (๙)  แห(งข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จํานวน   ๑  ฉบับ (หลักฐานการสมัครต,องรับรองสําเนาถูกต,อง) 
         ๕.ค&าธรรมเนียมสมัครสอบ 
          ผู�สมัครสอบจะต�องเสียค(าธรรมเนียมสมัครสอบ  จํานวนเงิน ๒๐๐  บาท 
 
 
 



 ๒

๖.หลักสูตรและวิธีการสอบ 
         ๖.๑  ความรู�ท่ัวไป      (๑๐๐  คะแนน) 

๖.2  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน(ง   (๑๐๐  คะแนน) 
                  จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ เจตคติ ความสนใจ ความจริงจัง เชาว�ปkญญา การแสดงออก ความรู�รอบตัว  
และมนุษย�สัมพันธ� โดยวิธีการสอบสัมภาษณ� 

๗.เกณฑ�การตัดสิน 
ผู�สอบคัดเลือกได� ให�อยู(ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก มติของคณะกรรมการให�ถือว(าเป*นอัน

สิ้นสุด 
๘.รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง 
ส&วนงาน ตําแหน&ง จํานวน คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง 

วิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง เจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี (อัตราจ�าง)      ๑  อัตรา - 
๙.  สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ� ณ อาคารปฏิสังขรณ�พระสุนทรมุนี ปS ๗๒  ชัน้ 2 วัดบุญวาทย�วิหาร พระอารามหลวง

ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  โทร  ๐ ๕๔๒๑ ๙๒๘๗  
๑๐. กําหนดการรับสมัครและวันสอบ 

๑๐.๑  เปDดรับสมัคร 
    -ต้ังแต(วันท่ี  7 มีนาคมพ.ศ. ๒๕๕8  ถึงวันท่ี  7 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

๑๐.๒  ประกาศรายช่ือผู,มีสิทธิ์สอบ 
          -วันท่ี  8  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕8  ณ  ปlายป�ดประกาศวิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง 

๑๐.๓  สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ� 
-วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕8  เวลา  13.๐๐  น.  สอบข�อเขียน/สัมภาษณ�  

ณ อาคารปฏิสังขรณ�พระสุนทรมุนี ปS ๗๒ ชั้น 2 วัดบุญวาทย�วิหาร พระอารามหลวง         
ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

๑๑.ประกาศผลสอบ 
 - วันท่ี  10 เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕8 

            - เวลา 09.0๐ น. ณ อาคารปฏิสังขรณ�พระสุนทรมุนี ปS ๗๒ ชั้น ๑ วัดบุญวาทย�วิหาร        
พระอารามหลวง ตําบลหัวเวียง  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
  ๑๒.การบรรจุแต&งตั้ง 
        ผู�ท่ีสอบได�และผ(านกระบวนการสอบตามข้ันตอนแล�วจะต�องทําสัญญาเข�าทดลองปฏิบัติงาน
หน(วยงาน ณ วิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง เป*นเวลา ๓ เดือน เม่ือผ(านการประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยแล�ว มหาวิทยาลัยจะมีคําสั่งแต(งต้ังเป*นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในตําแหน(งเจ�าหน�าท่ีการเงินและ
บัญชี (อัตราจ�าง) ประจําวิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง ดังกล(าวต(อไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 
 
 
 

(พระราชธรรมาลังการ) 
ผู�อํานวยการวิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง 

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


