
รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ�างเป�นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ตําแหน$ง อาจารย% สังกัดสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร% มทร.ล�านนา เชียงราย คร้ังที่ ๒ 

----------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ตําแหน$งที่รับสมัคร 
ตําแหน	ง อาจารย� จํานวน ๑ อัตรา อัตราค	าจ�างเดือนละ ๒๔,๕๐๐ บาท 
 

๒. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัคร 
๒.๑ เป�นผู�ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$ง ดังน้ี 

๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด�านการบัญชี (บัญชีมหาบัณฑิต) 
๒.๑.๒ สําเร็จกรศึกษาระดับปริญญาตรี ด�านการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) หรือ  

ด�านการบัญชี (บธ.บ.การบัญชี) 
๒.๑.๓ หากมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เหล	าน้ี จะได�รับการพิจารณาเป;นพิเศษ 

๒.๑.๓.๑ มีประสบการณ�สอนในรายวิชาการบัญชีไม	น�อยกว	า ๓ ป= 
๒.๑.๓.๒ มีประสบการณ�สอนในรายวิชาที่เก่ียวข�องกับการใช�โปรแกรมสําเร็จรูป  
          ทางการบัญชี และมีเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช�โปรแกรม 
          สําเร็จรูปทางการบัญชี 
๒.๑.๓.๓ มีประสบการณ�ที่เก่ียวข�องกับการตรวจสอบภายใน 

 

๒.๒ ผู�สมัครสอบคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
๒.๒.๑ มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
๒.๒.๒ มีอายุไม	ตํ่ากว	าสิบแปดป=บริบูรณ� และไม	เกินหกสิบป=บริบูรณ� 
๒.๒.๓ เป;นผู�เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป;น 

ประมุข 

๒.๓ ผู�สมัครสอบคัดเลือกต�องไม$มีลักษณะต�องห�าม ดังน้ี 
   ๒.๓.๑ เป;นผู�ดํารงตําแหน	งข�าราชการการเมือง 
   ๒.๓.๒ เป;นคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือ 
มีจิตฟDEนเฟFอนไม	สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม	เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ี หรือเป;นโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   ๒.๓.๓ เป;นผู�อยู	ในระหว	างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก	อน ตาม
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืน 
   ๒.๓.๔ เป;นผู�บกพร	องในศีลธรรมอันดี 
   ๒.๓.๕ เป;นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
   ๒.๓.๖ เป;นบุคคลล�มละลาย 



๒ 

 

   ๒.๓.๗ เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต	เป;นโทษสําหรับความผิดท่ีได�
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๓.๘ เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล	ออกจจากรัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน 
หรือหน	วยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๒.๓.๙ เป;นผู�อยู	ระหว	างถูกพักงาน พักราชการ หรือส่ังให�หยุดงานเป;นการช่ัวคราว 
ในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ 
   ๒.๓.๑๐ เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล	ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย
ว	าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
   ๒.๓.๑๑ เป;นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการหรือเข�าปฏิบัติงาน 
ในหน	วยงานของรัฐ 

๓. วัน เวลา และวิธีการรับสมัคร 
ผู�ประสงค�จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถย่ืนใบสมัครด�วยตนเองได�ที่ งานทรัพยากรมนุษย� อาคาร

อํานวยการ ช้ัน ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา เชียงราย ต้ังแต	วันท่ี ๑๘ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
(เฉพาะวันทําการ) ภาคเช�าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ	ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต�องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
๔.๑ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผ	านการอนุมัติจากผู�มีอํานาจ 

ว	าสําเร็จการศึกษา ก	อนวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.๒ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ� จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.๓ รูปถ	ายหน�าตรงไม	สวมหมวก และไม	สวมแว	นตา ขนาด ๑ น้ิว ซึ่งถ	ายมาแล�วไม	เกิน ๖ เดือน

นับถึงวันสมัคร และถ	ายครั้งเดียวกัน จํานวน ๓ รูป 
๔.๔ ใบรับรองแพทย�แผนปDจจุบันช้ัน ๑ ซึ่งออกให�ไม	เกิน ๖ เดือน 
๔.๕ สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.๖ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.๗ หนังสือรับรองการผ	านการเกณฑ�ทหาร หรือได�รับยกเว�นการเกณฑ�ทหาร (เฉพาะเพศชาย) 

จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.๘ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช	น หนังสือสําคัญการเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล (ถ�ามี) 
๔.๙ หลักฐานแสดงสมรรถนะด�านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ถ�ามี) 
 

ผู�สมัครเขียนรับรองสําเนาถูกต�อง และลงช่ือกํากับในสําเนาเอกสารทุกฉบับ 
 

๕. ค$าธรรมเนียมสอบ 
๕.๑ ผู�สมัครสอบคัดเลือกต�องเสียค	าธรรมเนียมสอบ ๔๐๐ บาท 
๕.๒ เม่ือสมัครสอบแล�วค	าธรรมเนียมจะไม	จ	ายคืนให� ไม	ว	ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 



๓ 

 

 

๖. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธ์ิเข�ารับการสอบคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา เชียงราย จะประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิเข�ารับการสอบ

คัดเลือกให�ทราบ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยสามารถตรวจสอบรายช่ือได�ทาง www.chiangrai.rmutl.ac.th 

๗. กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกและการประกาศผล 
ลําดับ รายการ กําหนดการและสถานที่ 

๑ สอบข�อเขียน  ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไปและความรู�
ความสามารถเฉพาะตําแหน	ง รายละเอียดวิชาที่สอบ ดังน้ี 
- ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศท่ี

เก่ียวข�องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
- ความรู�ความสามารถเก่ียวกับวิชาการบัญชี 

วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห�องบรรยาย ๑ ช้ัน ๑ 

อาคารอํานวยการ 

๒ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ% ภาคความเหมาะสมกับตําแหน	ง 
รายละเอียดการสอบ ดังน้ี 
- สอบปฏิบัติ โดยการทดสอบสอน (ให�เลือกรายวิชาที่จะทํา

การทดสอบสอน มา ๑ รายวิชา) 
- สอบสัมภาษณ�เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน	ง 

วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป;นต�นไป 
ณ ห�องประชุม ๑ ช้ัน ๓  

อาคารอํานวยการ 

๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ทาง www.chiangrai.rmutl.ac.th 

๘. เกณฑ%การตัดสิน 
ผู�ท่ีถือว	าเป;นผู�ผ	านการสอบคัดเลือกและได�รับการบรรจุเป;นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต�อง

เป;นผู�ผ	านการสอบข�อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ� โดยได�คะแนนผ	านเกณฑ� ไม	ตํ่ากว	าร�อยละ ๖๐ 
 

๙. เง่ือนไขการจ�างเป�นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
๙.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาสมรรถนะด�านภาษาอังกฤษของผู�ได�รับการจ�าง ซึ่งต�องมีผล 

คะแนน TOEIC ๕๐๐ คะแนนข้ึนไป โดยให�นําผลคะแนนภาษาอังกฤษมาย่ืนในวันรับสมัครหรือภายในวันสอบ
คัดเลือกหรือภายใน ๔ เดือน นับต้ังแต	วันรายงานตัว หากพ�นกําหนดมหาวิทยาลัยจะไม	ต	อสัญญาจ�างในป=ถัดไป 

๙.๒ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาสมรรถนะด�านคอมพิวเตอร� (ICT) โดยให�นําเอกสารท่ีผ	าน 
การฝbกอบรมความรู�ความสามารถทางด�านคอมพิวเตอร� (ICT) (ถ�ามี) มาย่ืนในวันสมัคร หรือภายใน ๔ เดือน 
นับต้ังแต	วันรายงานตัว หากพ�นกําหนดจะถือว	าไม	ผ	านการทดลองงาน 

 

ทั้งนี้ หากท$านไม$ปฏิบัติตามเง่ือนไขการจ�างที่มหาวิทยาลัยกําหนดข�างต�น มหาวิทยาลัยขอ 
สงวนสิทธ์ิในการต$อสัญญาจ�าง 


