ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ 1/2561
--------------------------------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 จานวน 1 อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร (ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
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 งคั 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) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
2.1.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(7) เป็นบุคคลล้มละลาย
(8) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
/(10) เคยถูกลงโทษ…

-2(10) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
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 ครได้ ที่ งานการเจ้าหน้ าที่ กองกลาง ส านั ก งานอธิก ารบดี ชั้ น 2
อาคารโอฬารโรจน์ หิ รั ญ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ตั้ งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 - 23 มกราคม 2561
ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
5. หลักฐำนที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
5.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
5.2 สาเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง)
5.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิว้ 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 (ถ้ามี)
5.10 ใบรับรองแพทย์
5.11 ค่าสมัครสอบ 100 บาท
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ป้ายประกาศ
รับ สมัครงานการเจ้าหน้ าที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หรือโทรสอบถามได้ที่
054-237399 ต่อ 3826 หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th
7. กำรสอบคัดเลือก
กาหนดการสอบคัดเลือกโดยการสอบภาคทฤษฎี/และหรือสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง รายละเอียดการสอบ
คัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
/8. กำรประกำศผล...

-38. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัด เลื อก ภายในวัน ที่ 7 กุ มภาพั น ธ์ 2561 ณ ป้ ายประกาศรับ สมั ค 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 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนน
ในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 แต่รวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. กำรรำยงำนตัวและกำรปฏิบัติงำน
ให้ ผู้ ที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ ม ารายงานตั ว ท าสั ญ ญาการจ้ า ง และเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่
12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ที่ งานการเจ้ า หน้ า ที่ กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
เวลา 08.30 น.
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

/(ภาคผนวก)…

-4(ภาคผนวก)
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ 1/2561
----------------------------------ชื่อตำแหน่ง

นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร (ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน ๆ ละ 16,690 บาท จานวน 1 อัตรา

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา(งานประกันคุณภาพการศึกษา) ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ หรือ วิจั ย เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านหรื อ พั ฒ นางานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ดาเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
(2) ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยวางแผนกาหนดการ
ประชุม ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมจัดทาเอกสารการประชุม บันทึก รายงานการประชุม เผยแพร่ติดตามการ
นาผลการประชุมไปปฏิบัติงาน
(3) ติดตามรวบรวม รายงานผลการดาเนินตามตัวชี้วัดในทุกไตรมาส
(4) ติดตาม รวบรวม รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
(5) จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง รายงานประจาปี รายงานผลการดาเนินงานในระบบ
ฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ
(6) สรุปรายงานผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
(7) วางแผน ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
(8) น าเสนอความคิดเห็ น ให้ คาปรึกษา คาแนะนา ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าเบื้ อ งต้ น เผยแพร่ ถ่ า ยทอดความรู้ ท างด้ า นวิ ช าการศึ ก ษา
(งานประกันคุณภาพการศึกษา) รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
/(2) จัดเก็บข้อมูล...

-5(2) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และให้ บ ริก ารข้ อ มู ล ทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ ด้ านวิ ช าการศึ ก ษา
(งานประกันคุณภาพการศึกษา) เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ (ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา)
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิ ปริญญาทางด้านการบริหารธุรกิจ หรือครุศาสตร์
ทุกสาขา
2. คุณวุฒิปริญญาทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
1. มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามแนวทางของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับคณะ
2. หากมีประสบการณ์การทางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจะพิจารณา
เป็นพิเศษ

/รำยละเอียดกำรสอบ...

-6รำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก
วัน/เวลำ
สอบคัดเลือก
2 กุมภำพันธ์ 2561
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)
ความรู้ความสามารถด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน)
สอบสัมภาษณ์

