ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ ๒๕๖3
--------------------------------ด้วยมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ลำปาง มี ความประสงค์รับสมั ครบุ คคลเพื่ อสอบคัดเลื อ กเป็ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๑/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ก าร สั งกั ด คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม อั ต ราเงิน เดื อ น ๆ ละ
๑6,๖9๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก)
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
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 ลำปาง ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๒.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
๒.๑.๒ ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็ น กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ จั ด การ หรื อ ดำรงตำแหน่ ง อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะงาน
คล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(๙) เคยถูกลงโทษ…

-2(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อก เพราะกระทำผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็ น ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้
๓. หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย
๓.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๓.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
๓.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
๔. การรับสมัคร
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ชั้ น 3 อาคารสำนั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปาง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 10 มีนาคม ๒๕๖3 ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
๕. หลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
๕.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
๕.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง)
๕.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิว้ จำนวน ๑ รูป
๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๕.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน
๕.๖ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
๕.๗ สำเนาใบสำคัญการสมรส - ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
๕.๘ สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการตรวจคัดเลือกรับราชการทหารหรือ ร.ด.
๕.๙ หนังสือรับรองการทำงาน
๕.๑๐ ใบรับรองแพทย์
๕.๑๑ ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์ส อบคัดเลื อก ภายในวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖3 ณ ป้ายประกาศ
ชั้ น 3 อาคารสำนั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปาง หรื อ โทรสอบถามได้ ที่ ๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙
ต่อ 5137 หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th

/๗. การสอบคัดเลือก…

-3๗. การสอบคัดเลือก
กำหนดการสอบคัดเลือกโดยการสอบภาคทฤษฎี/และหรือสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดการสอบ
คัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
๘. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ ก ภายในวั น ที่ 24 มี น าคม ๒๕๖3 ณ ป้ า ยประกาศ ชั้ น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ 5137 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
แต่รวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๙. การรายงานตัวและการปฏิบัติงาน
ให้ ผู้ ที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ ม ารายงาน และเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 เมษายน ๒๕๖3
ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
๑๐. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กจะต้ อ งทำสั ญ ญาจ้ างตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปางกำหนด
(ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

/(ภาคผนวก)…

-๔(ภาคผนวก)
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ ๒๕๖3
----------------------------------ชื่อตำแหน่ง

นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม อั ต ราเงิ น เดื อ น ๆ ละ
16,690 บาท จำนวน ๑ อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ
งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(๒) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่นให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่ว มกั น ระหว่ างที ม งานหรื อหน่ ว ยงาน ทั้ งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์
(๒) จั ดเก็บ ข้อมูล เบื้ องต้นและให้ บริการข้อมูล ทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริห ารทั่วไป
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็ น ประโยชน์ สอดคล้องและสนั บ สนุ น ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

/คุณสมบัติเฉพาะ...

-5คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา และมี
ประสบการณ์ทำงานด้านการสนับสนุนวิชาการอย่างน้อย 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัคร
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ ความสามารถ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย
1.๑ มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
1.๒ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รวมถึงความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.๓ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย ตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศไทย
1.๔ มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระบบการจัดการองค์กร
1.๕ มีความรู้เรื่องงานธุรการ งานสารบรรณ การสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย
2.1 มีทักษะการบริหารข้อมูล ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล รายงาน
2.2 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office และการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปอื่นในงานที่ปฏิบัติ
2.3 มีทักษะการประสานงาน การดำเนินโครงการ
2.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
2.5 มีทักษะการเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานและสรุปรายงาน
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 มีสมรรถนะหลัก 5 ด้าน
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การบริการที่ดี
3.1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
3.1.4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
3.1.5 การทำงานเป็นทีม
3.2 มีสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น
3.2.3 การสืบเสาะข้อมูล
3.2.4 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
3.2.5 มีความผูกพันต่อสถาบัน
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๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
จะแจ้งในวันประกาศ
๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒๕ คะแนน)
๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านงานธุรการและการจัดการ
สำนักงาน
(๒๕ คะแนน)
๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์

