ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เรื่อง การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
...................................................
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประสงค์จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง
หลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขการสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานราชการ และแบบสั ญ ญาจ้างของ
พนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กั นยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนั กงานราชการ
เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี
รายละเอียดการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง สังกัด และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จานวน ๓ อัตรา ดังนี้
๑) ตาแหน่งสถาปนิก จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๑)
๒) ต าแหน่งวิศ วกรเครื่องกล จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ
๑๘,๐๐๐ บาท สังกัด งานอาคารสถานที่ กองกลาง ส านั กงานอธิก ารบดี มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๒)
๓) ต าแหน่งนิติ กร จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สังกัดงานนิติการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
(เอกสารหมายเลข ๓)
๑.๒ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง ทาสัญญาจ้างครั้งแรก (ทดลองปฏิบัติราชการ ๑ ปี) ตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ และอาจต่อสัญญาจ้างตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ
ครั้งละไม่เกิน ๔ ปี หากพนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกาหนด

/๒. คุณสมบัติทั่วไป…

๒
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ ส มั ค รสอบต าแหน่ ง ใดจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ งนั้ น
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อ
ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่งานการเจ้า หน้าที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ชั้น ๒ อาคารโอฬารโรจน์ หิ รัญ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง ตั้งแต่ วัน ที่ ๒๕ ธัน วาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ในวันและเวลา
ราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๓.๒.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียน ใบรับรองคุณวุฒิ
(พร้อมฉบับจริง) อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
๓.๒.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชานาญการ
๓.๒.๗ ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส – ใบส าคั ญ การหย่ า
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๓.๒.๘ สาเนาใบสาคัญทางทหาร จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๙ ใบรับรองแพทย์
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง “สาเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกหน้าของสาเนาเอกสาร
/๓.๓ ค่าธรรมเนียม...

๓
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ ๒๐๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอีย ดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลั กฐานในการรับ สมัครให้ ถูก ต้องครบถ้วนในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบอัน มีผลทาให้ผู้ สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเอง
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และสถานทีส่ อบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสถานที่
การเลือกสรรและสถานที่สอบ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๔-๖
หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th
๕. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
๑) ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๒) ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๓) ด้านความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยได้
คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ คะแนน การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศผลการเลื อ กสรร ในวั น ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ป้ ายประกาศรับ สมั ค ร
งานการเจ้ าหน้ าที่ กองกลาง ส านั กงานอธิก ารบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ล าปาง หรือโทรสอบถามได้ ที่
๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๔-๖ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับ
การประเมิน สมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการจัดจ้างจะเป็น ไปตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๘. การรายงานตัวและการปฏิบัติงาน
ให้ ผู้ ที่ ผ่ านการเลื อ กสรร มารายงานตั ว ท าสั ญ ญาจ้ าง และเริ่ ม ปฏิ บั ติ งานในวัน ที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏลาปาง
ชั้น ๒ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เวลา ๐๘.๓๐ น.
/๙. การทาสัญญาจ้าง…

๔
๙. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ ผ่ านเกณฑ์ ก ารเลื อ กสรรจะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ างตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง
กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

๕
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (เอกสารหมายเลข ๑)
เรื่อง การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กลุม่ งานบริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่งและสังกัด ตาแหน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษารายละเอียด เช่น ลักษณะพื้นที่ที่จะก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงค์ของ
การใช้ประโยชน์ กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
เพื่อคานวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ กาหนดรายละเอียด และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้าง
อาคารหรือการตกแต่งต่อเติมอาคาร สถานที่และสิ่ งก่อสร้างต่างๆ ทารูปจาลองอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ออกแบบ แก้ไข ดัดแปลงอาคารและสิ่ งก่อสร้างที่ ช ารุด งานปรับ ปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงาน
อนุ รั กษ์ ทางสถาปั ตยกรรมทั้ งไทยและสากล เพื่ อให้ ถูกต้องตามหลั กวิช าการ ประหยัด และสอดคล้ อง
ตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
(๒) ควบคุ ม ตรวจสอบ แนะน า แก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขัด ข้อ งต่ างๆ ในการปฏิ บั ติ งาน
เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบ อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมการ
ก่อสร้างและตกแต่งอาคาร เพื่อให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทยหรือสากล
(๓) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นต่ า งๆ เช่ น ช่ ว ยสอน ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิ บัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ย วกับงานในหน้ าที่ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิภ าพ และปฏิบัติห น้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายแลผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๖
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการท างานร่ว มกั น ระหว่ างที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน ทั้ งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ ด้ า น
สถาปัตยกรรม เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และ
๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(๑) สามารถใช้โปรแกรม AuToCAD ได้เป็นอย่างดี
(๒) สามารถถอดแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาได้เป็นอย่างดี
(๓) มีความละเอียดรอบครอบ ขยัน อดทนและเสียสละต่อองค์กรเป็นอย่างดี
(๔) มีประสบการณ์ในการทางานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (เอกสารหมายเลข ๒)
เรื่อง การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กลุม่ งานบริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่งและสังกัด ตาแหน่งวิศวกรเครื่องกล สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ออกแบบ คานวณ ควบคุมหรือช่วยควบคุม การสร้าง ติดตั้ง หรือประกอบสิ่งใดๆ
ซ่อมแซมบ ารุ งรักษาเครื่องจั กรและอุป กรณ์ ต่าง ๆ เกี่ยวกับ งานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่ อให้ เป็น ไปตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(๒) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย พั ฒ นา หาข้ อ มู ล และสถิ ติ ต่ า ง ๆ ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ วิ นิจฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล ติดตามและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
(๓) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นต่ า งๆ เช่ น ช่ ว ยสอน ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมาและแก่นักศึกษา
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายแลผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการท างานร่ว มกั น ระหว่ างที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน ทั้ งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริ ง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๘
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ ค าป รึ ก ษ า แน ะน าเบื้ องต้ น เผยแ พ ร่ ถ่ า ยท อด ความ รู้ ท างด้ าน
วิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ ด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
ทราบข้อ มู ล และความรู้ ต่าง ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ งและสนั บสนุน ภารกิจของหน่ ว ยงานและใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ส าเร็ จ การศึ ก ษ าในระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ
๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(๑) มีความรู้ความสามารถในงานเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบ
สุขภิบาล ระบบดับเพลิง เป็นอย่างดี
(๒) มีความขยัน อดทนและเสียสละต่อองค์กรเป็นอย่างดี
(๓) มีประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๙
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (เอกสารหมายเลข ๓)
เรื่อง การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กลุม่ งานบริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่งและสังกัด ตาแหน่งนิติกร สังกัดงานนิติกร กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านนิติการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จัดทานิติกรรม หรือ
เอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงในการร่าง
กฎหมาย เสนอความเห็นในการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและทาง
ปฏิบัติทางกฎหมาย ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านกฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) สอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากรและการร้องทุกข์
หรืออุทธรณ์ การดาเนินการทางคดี การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ติดตามและประสานงาน
การดาเนินคดี เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
(๓) ให้ บ ริการวิช าการด้านต่างๆ เช่น ให้ คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ งาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายแลผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการท างานร่ว มกั น ระหว่ างที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน ทั้ งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

๑๐
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าเบื้ อ งต้ น เผยแพร่ ถ่ ายทอดความรู้ท างด้ านกฎหมาย
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รั บทราบข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จั ดเก็บ ข้อมู ล เบื้ องต้ นและให้ บ ริการข้ อมูล ทางวิช าการเกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิ จของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีประสบการณ์การทางานด้านกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

/รายละเอียดการสอบ...

๑๑
รายละเอียดการสอบ
วัน/เวลา สอบ

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒๕ คะแนน)
๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านงานธุรการและการจัดการ
สานักงาน
(๒๕ คะแนน)

จะแจ้งในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
๑๐.๑๐ – ๑๒.๐๐ น.

๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียนและหรือปฏิบัติ

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
๑๓.๓๐ เป็นต้นไป

๓. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (๕๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์

