
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตเชียงใหม่ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจเุขา้ท างาน 

 
 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐบาล) ตั้งอยู่ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต าบลสุเทพ อ าเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความ
ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพ่ือบรรจเุข้าท างาน  เป็นลูกจ้าง  บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจ าศูนย์ภาษา มจร วิทยาเขตเชียงใหม ่สังกัด ส านักงาน
วิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับ ม.๖ ขึ้นไป จ านวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาท
ถ้วน) 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐     จึงประกาศรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าท างาน  เป็น
ลูกจ้าง ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ไว้ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
 

• คุณสมบัติทัว่ไปของผูส้มัคร 
๑. เป็นบรรพชติ หรือคฤหัสถ์ อายุไมต่่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไมเ่กิน ๔๕ ป ี
๒. ต้องเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติทัว่ไป ตามขอ้ ๑๑ แหง่ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ว่าดว้ยการบรหิารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

• คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ ขึ้นไป  
๒. มีทักษะด้านการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Photoshop) หรือโปรแกรมออกแบบ

อื่น ๆ) 
๓. มีความสามารถออกแบบป้ายประชาสมัพันธ ์
๔. มีความรูด้้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี 

 
• เอกสารและหลกัฐานที่ต้องน ามายื่นในวันรับสมัคร 

๑. หลักฐานทางการศึกษา  ประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการศกึษา (TRANSCRIPT) ท่ี
แสดงว่ามีคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

๒. ส าเนาใบสุทธิ หรือบตัรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบบั (พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง) 



๒ 
 

 
๓. รูปถ่าย (ภาพสี) หน้าตรงไมส่วมหมวก ไม่ใส่แวน่ตา ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถา่ยไม่เกนิ

๖ เดือน) 
๔. หลักฐานอืน่ ๆ เชน่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
๕. ใบรับรองแพทยแ์สดงว่าไม่เป็นโรคทีต่้องห้ามตามความในข้อ ๑๑ (๙)   แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ว่าดว้ยการบริหารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(จากสถานประกอบการของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกนิ ๓๐ วัน) 

๖. หนังสอืรับรองประสบการณก์ารท างาน (ถ้ามี) 
๗. ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท 

 
• ก าหนดการรับสมัคร 
สมัครสอบดว้ยตนเองที่  กลุม่งานบรหิาร  สว่นงานบริหาร ส านักงานวิทยาเขตเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชยีงใหม่      ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๕ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒  ในเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)    โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๘๙๖๗, ๐๕๓-
๒๗๕๑๔๙, ๐๕๓-๒๗๐๔๕๑ ตอ่ ๑๐๘  
 

• เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่สอบคดัเลือกได ้  ต้องผ่านการสอบขอ้เขียนและสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถ 

เฉพาะต าแหน่ง ต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่ารอ้ยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก มติของกรรมการให้ถือว่าเปน็อนัสิ้นสดุ 
 

• วัน เวลา และสถานทีส่อบคัดเลือก  
     วันที่  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒     ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม ่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
- สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.   
- สอบสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
• วันประกาศผลสอบ และรายงานตัวเข้าปฏิบตัิงาน 

๑. วันท่ี  ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศรายชือ่ผู้สอบได ้  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ปา้ยปิดประกาศ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ หรือเว็ปไซด์ http//www.cmmcu.com 

๒. วันท่ี  ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
 
 
 



๓ 
 

ท่ีกลุ่มงานบริหาร สว่นงานบริหาร  ส านักงานวทิยาเขตเชียงใหม่ (หากผู้สอบคดัเลือกไม่มา
รายงานตวัตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว) มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสทิธิ์ และจะเรียกผู้
ติดส ารองเข้ารายงานตวั เพื่อปฏิบัตงิานแทน  

 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

(พระเทพสิงหวราจารย์) 
         รองอธกิารบดวีิทยาเขตเชียงใหม ่
           ปฏิบตัิหน้าที่แทนแทนอธิการบด ี

 
 


