ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภททั่วไป
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
--------------------------------ด้วยมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง มี ความประสงค์รับสมั ครบุ คคลเพื่ อสอบคัดเลื อกเป็ นพนั กงาน
มหาวิ ท ยาลั ย (ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว) ต าแหน่ ง ประเภทเชี่ ย วชาญเฉพาะ อาศั ย อ านาจ ตามข้ อ ๓ แห่ ง ข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ล าปาง ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ งประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ช่ ำ งเทคนิ ค ปฏิ บั ติ งำน สั งกั ด ฝ่ ายยานพาหนะ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี อั ต ราเงิน เดื อ นๆ ละ
๑๓,๖๐๐ บาท จานวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก)
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้ที่สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไป และไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มตามข้ อ ๙ 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. ๒๕๕๕ ดังนี้
๒.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
๒.๑.๒ ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบตาแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้
๓. หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน ประกอบด้วย
๓.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๓.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๓.๓ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
๔. กำรรับสมัคร
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคาร
โอฬารโรจน์ หิ รัญ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ตั้งแต่ วัน ที่ ๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
๕. หลักฐำนที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
๕.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
๕.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง)
๕.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิว้ จานวน ๑ รูป
๕.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๕.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน
๕.๖ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
๕.๗ สาเนาใบสาคัญการสมรส - ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี)
๕.๘ สาเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการตรวจคัดเลือกรับราชการทหารหรือ ร.ด.
๕.๙ หนังสือรับรองการทางาน
๕.๑๐ ใบรับรองแพทย์
๕.๑๑ ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท

๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ป้ายประกาศ
รับ สมัครงานการเจ้าหน้ าที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หรือโทรสอบถามได้ที่
๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๖ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th
๗. กำรสอบคัดเลือก
กาหนดการสอบคัดเลือกโดยการสอบภาคทฤษฎี/และหรือสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง รายละเอียดการสอบ
คัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
๘. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัด เลื อก ภายในวัน ที่ ๑ กุ มภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ 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
๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๖ หรื อทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th ผู้ ที่ ผ่ านเกณฑ์ การสอบคัด เลื อกจะต้องได้
คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ แต่รวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๙. กำรรำยงำนตัวและกำรปฏิบัติงำน
ให้ ผู้ ที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ ม ารายงาน และเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่ ๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒
ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
๑๐. กำรทำสัญญำจ้ำง
ผู้ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กจะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ างตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปางก าหนด
(ระยะเวลาการทาสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

/(ภาคผนวก)…
-๔(ภาคผนวก)
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภททั่วไป
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
----------------------------------ชื่อตำแหน่ง

ช่ ำ งเทคนิ ค ปฏิ บั ติ งำน สั งกั ด ฝ่ า ยยานพาหนะ ส านั ก งานอธิก ารบดี อั ต ราเงิน เดื อ น ๆ ละ
๑๓,๖๐๐ บาท จานวน ๑ อัตรา

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามคาสั่ง
หรือแนวทางปฏิบั ติ หรือคู่มือที่มีอยู่ กว้าง ๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่ องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้
งาน
(๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชา
และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
๒. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานช่างเทคนิค
(๒) ประสานแลกเปลี่ ย นความรู้แ ละข้ อ มู ล ต่ าง ๆ เกี่ ย วกั บ งานในหน้ าที่ ทั้ งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง

สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ทุกสาขา และมีประสบการณ์ทางานด้านบริหารพัสดุไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
๑. สามารถตรวจสอบ - เช็คระยะซ่อมบารุงรักษารถยนต์ของมหาวิทยาลัย
๒. จัดรถยนต์งานราชการตามใบคาขอใช้รถ และจัดตารางการออกให้บริการของพนักงานขับ
รถยนต์ในวันทาการและนอกวันทาการ
๓. สามารถทางานเอกสารของงานยานพาหนะ ได้แก่ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการ จัดทา
บัญชีครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบ
๔. สามารถดูแล - ซ่อมแซมรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
๕. ประสานงานอานวยความสะดวกในการจองรถให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
๖. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
/รำยละเอียดกำรสอบ...
-๕รำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก
วัน/เวลำ
สอบคัดเลือก
๓๐ มกรำคม ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๑ - ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๑๐ - ๑๑.๔๐ น.

วิชำที่สอบคัดเลือก

สถำนที่สอบคัดเลือก

๑. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
จะแจ้งในวันประกาศ
๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ
ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒๕ คะแนน)
๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านงานธุรการและการจัดการ
สานักงาน
(๒๕ คะแนน)
๒. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)

สอบปฏิบัติ
๑๓.๓๐ น.
เป็นต้นไป

๓. ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์

