ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ 6/2560
--------------------------------ด้ ว ยมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง มี ค วามประสงค์ จ ะรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วย
การบริห ารงานบุ คคลของพนั กงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
นั ก วิ ช ำกำรเงิ น และบั ญ ชี ปฏิ บั ติ ก ำร สั ง กั ด งานคลั ง กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
อัตราเงินเดือน ๆ ละ 16,690 บาท จานวน 1 อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก)
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้ที่สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไป และไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มตามข้ อ 9 ของข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ดังนี้
2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2.1.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็ น กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ จั ด การ หรื อ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะงาน
คล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(7) เป็นบุคคลล้มละลาย
(8) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(9) เคยถูกลงโทษ…

-2(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(10) เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็ น ผู้ เคยกระทาการทุ จริตในการสอบเข้ารับ ราชการ หรือเข้าปฏิ บัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
(12) เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด
2.2 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบตาแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้
3. หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน ประกอบด้วย
3.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
3.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
3.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
4. กำรรับสมัคร
ผู้ ส นใจขอรั บ และยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ งานการเจ้ าหน้ าที่ กองกลาง ส านั ก งานอธิก ารบดี ชั้น 2
อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ตั้งแต่ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 - 12 กันยายน 2560 ภาค
เช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5. หลักฐำนที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
5.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
5.2 สาเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง)
5.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
5.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
5.6 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
5.7 สาเนาใบสาคัญการสมรส - ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี)
5.8 สาเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการตรวจคัดเลือกรับราชการทหารหรือ ร.ด.
5.9 หนังสือรับรองการทางาน
5.10 ใบรับรองแพทย์
5.11 ค่าสมัครสอบ 100 บาท
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้ มี สิ ทธิ์ส อบคัดเลื อก ภายในวันที่ 15 กัน ยายน 2560 ณ ป้ ายประกาศ
รับ สมัครงานการเจ้าหน้ าที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หรือโทรสอบถามได้ที่
054-237399 ต่อ 3826 หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th
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7. กำรสอบคัดเลือก
กาหนดการสอบคัดเลือกโดยการสอบภาคทฤษฎี/และหรือสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ในวัน ที่ 20 กัน ยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง รายละเอียดการสอบ
คัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
8. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคั ดเลื อก ภายในวันที่ 25 กั น ยายน 2560 ณ ป้ ายประกาศรับ สมัค ร
งานการเจ้ า หน้ า ที่ กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง หรื อ โทรสอบถามได้ ที่
054-237399 ต่อ 3826 หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนใน
แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 แต่รวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. กำรรำยงำนตัวและกำรปฏิบัติงำน
ให้ ผู้ ที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ ม ารายงาน และเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2560
ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
10. กำรทำสัญญำจ้ำง
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

/(ภาคผนวก)…
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(ภาคผนวก)
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ 6/2560
----------------------------------ชื่อตำแหน่ง

นั ก วิ ช ำกำรเงิ น และบั ญ ชี ปฏิ บั ติ ก ำร สั ง กั ด งานคลั ง กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
อัตราเงินเดือน ๆ ละ 16,690 บาท จานวน 1 อัตรา

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) จัดทาบัญชี จัดทารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจาเดือน จัดทาประมาณการ
รายได้ รายจ่ายประจาปี พร้อมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินใน
และเงินนอกระบบ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของหน่วยงาน เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย
(2) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ -จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน
ขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทาฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา
เบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ดาเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ย นแปลงรายการงบประมาณ จัดทาและ
ดาเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ
(3) ตรวจสอบความถูกต้องบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ
รายงานการเงินต่าง ๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัด ทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การปฏิบัติการและรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดให้เป็นปัจจุบัน
(4) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ด้ า นการเงิ น
การงบประมาณและการบั ญ ชี ชี้ แ จงรายละเอี ย ดข้ อ เท็ จ จริ ง และแก้ ปั ญ หาขั ด ข้ อ งต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การเงิ น
การงบประมาณ และการบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
(5) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการท างานร่ว มกั น ระหว่างที ม งานหรือ หน่ ว ยงาน ทั้ งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็ จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
/4. ด้ำนกำรบริกำร...
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4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้ ค าปรึ กษา แนะน าเบื้ อ งต้ น เผยแพร่ ถ่ ายทอดความรู้ท างด้ านการเงิน และบั ญ ชี
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่
เป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จของหน่ ว ยงานและใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การบัญชี และต้องมีประสบการณ์ใน
การปฏิบั ติห น้ าที่ด้านบั ญ ชีและการเงิน อย่ างน้ อย 1 ปี โดยมีห นั งสื อรับรองการทางานด้ านบั ญ ชี และการเงิน
ประกอบการสมัคร
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
(1) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ระบบการบริหารการเงิน การคลัง
ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมที่ใช้ในสานักงานและทักษะการใช้โปรแกรม
Microsoft office เป็นอย่างดี
(3) มีความรู้ความสามารถในการพัฒ นาระบบ เพื่อการบริหารจัดการให้ เหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่และการบริหารจัดการในหน่วยงาน
(4) มีความสามารถในการศึกษาและการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
(5) มีใจรักบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดี
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
(6) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเสียสละต่อองค์กร
เป็นอย่างดี
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รำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก
วัน/เวลำ
สอบคัดเลือก
20 กันยำยน 2560
09.00 - 09.30 น.

09.31 - 10.00 น.

10.10 - 11.40 น.
13.30 น.
เป็นต้นไป

วิชำที่สอบคัดเลือก

สถำนที่สอบคัดเลือก

1. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (50 คะแนน)
จะแจ้งในวันประกาศ
1.1 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ
ดังต่อไปนี้
(1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
(2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
(25 คะแนน)
1.2 ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านงานธุรการและการจัดการ
สานักงาน
(25 คะแนน)
2. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (100 คะแนน)
ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
3. ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน)
สอบสัมภาษณ์

