ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
--------------------------------ด้ ว ยมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปาง มี ค วามประสงค์ จ ะรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลั ย ตำแหน่ งประเภทเชี่ย วชาญเฉพาะ จำนวน ๓ อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๑/๑ แห่ งข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลำปาง ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ นักวิชาการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติการ (ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมาย) สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดภาคผนวก ก)
๑.๒ นักวิจั ย ปฏิบัติการ สั งกัดสถาบันวิจัย และพัฒ นา อัต ราเงินเดือน ๆ ละ ๒๑,๓๙๐ บาท
จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ข)
๑.๓ นักวิชาการศึกษา ปฏิบั ติการ (ปฏิบั ติงานด้า นสิ่งแวดล้อม) สั งกัด งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ค)
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) เป็นกรรมการ…

-๒(๖) เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 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 ๓ อาคารสำนั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปาง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๕ - ๑๙ ตุ ล าคม ๒๕๖๓
เช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์)
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
/๗. การสอบคัดเลือก...

-๓๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ์ส อบคัดเลื อก ภายในวัน ที่ ๒๑ ตุล าคม ๒๕๖๓ ณ ป้ายประกาศ
รับสมัครงานการเจ้าหน้าที่ และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทร
สอบถามได้ที่ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๕๑๓๗ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th
๗. การสอบคัดเลือก
กำหนดการสอบคัดเลือกโดยการสอบภาคทฤษฎี/และหรือสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดการสอบ
คัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
๘. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ ก ภายในวั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ ณ ป้ า ยประกาศรับ สมั ค ร
งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรสอบถามได้ที่
๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๕๑๓๗ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนน
ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 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 ๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๓
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 ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

/(ภาคผนวก ก)…

-๔(ภาคผนวก ก)
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
----------------------------------ชื่อตำแหน่ง

นั ก วิ ช าการศึ ก ษาพิ เศษ ปฏิ บั ติ ก าร (ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นพิ ก ารทางการได้ ยิ น หรื อ สื่ อ
ความหมาย) สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท
จำนวน ๑ อัตรา

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิช าการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิ การ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ค้น คว้า รวบรวมข้อ มูล เบื้ องต้ นเกี่ยวกับผู้ บกพร่องทางพั ฒ นาการ สติปั ญ ญา
พฤติกรรม และการเรียนรู้ เพือ่ การวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ
ผุ้ปกครองนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
และการดำรงชีวิตของนักศึกษา
(๒) ส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางพัฒ นาการ สติปัญญา พฤติกรรม
และการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เช่น การผลิตสื่อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การบริการเกี่ยวกับทุนการศึกษา การจัดสวัสดิการ การจัดหางาน การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น
(๓) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิ ชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษาพิเศษ
(๔) ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานและเผยแพร่ผ ลงานด้ า นการศึ ก ษาพิ เศษให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เช่น บทความ เอกสารทางวิชาการ วารสาร
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่ รับ ผิ ดชอบ ร่ว มดำเนิ น การวางแผนการทำงานของหน่ ว ยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปั ญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิช าการด้ า นการศึ ก ษาพิ เศษเพื่ อ ให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
/คุณสมบัติเฉพาะ...

-๕คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ (ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมาย)
สำเร็จ การศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ทางด้านการศึก ษาพิ เศษ หรือสาขาอื่น ที่ เกี่ ยวข้อ ง และมี
ประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาพิเศษ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัคร
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีทักษะการใช้ภาษามือ สามารถแปลคำบรรยายการสอนและงานอื่น ๆ จากคำพูดเป็น ภาษา
มือและจากภาษามือเป็นคำพูดได้
๒. สามารถส่ งเสริ ม และให้ บ ริก ารทางการศึ ก ษา อำนวยความสะดวก การผลิ ต สื่ อ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการเข้าถึงการศึกษา และการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา
๓. ให้คำปรึกษา แนะแนว แก้ไขปัญญา การฟื้นฟูแก่นักศึกษาพิการได้
๔. สามารถค้นคว้าวิจัย พัฒนาหลักสูตร มีเทคนิคการสอนและฝึกอาชีพได้
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะการประสานงานที่ดีกับองค์กรภายในและภายนอก
๖. มีจิตอาสา ขยัน อดทน อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๗. ไม่รังเกียจและรักษาความลับของผู้พิการ
๘. สามารถทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

/รายละเอียดการสอบ...

-๖รายละเอียดการสอบคัดเลือก
วัน/เวลา
สอบคัดเลือก
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๑๐ - ๑๑.๔๐ น.
๑๓.๓๐ น.
เป็นต้นไป

วิชาที่สอบคัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือก

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
จะแจ้งในวันประกาศ
๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ
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)
ความรู้ความสามารถด้านพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์

/(ภาคผนวก ข)…

-๗(ภาคผนวก ข)
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
----------------------------------ชื่อตำแหน่ง

นั ก วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา อั ต ราเงิ น เดื อ น ๆ ละ ๒๑,๓๙๐ บาท
จำนวน ๑ อัตรา

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิ บัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกับ การวิจั ย ด้ านต่ าง ๆ ภายใต้ ก ารกำกั บ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย ร่วมกำหนด
หัวข้อเรื่องในการทำวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาข้ อมูล ร่วมกำหนดหัวข้อในการศึกษาและประเมินผลช่วย
นักวิจัย ระดับสู งศึกษาค้น คว้าวิจัยเรื่องหนึ่ งเรื่องใดตามที่ได้ รับมอบหมาย จัดทำรายงานผลการศึกษาทดสอบ
รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด ตลอดจนนำไปพิ จารณาหาทาง
แก้ไขปัญหา และวางแผนดำเนินงานในด้านต่าง ๆ
(๒) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการวิจัย รวมทั้งตอบ
ปั ญ หาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ย วกับ งานในหน้ าที่ เพื่ อให้ ผู้ รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อให้บุคลากร
ทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ
/๔. ด้านการบริการ...

-๘คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย จำนวน ๒ รายการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับมาตรฐานและจำหน่ายได้
(๒) ผลักดันการเพิ่มจำนวนวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่
(๓) ปฏิบัติงานนักวิจัยประจำศูนย์บริการวิชาการ

/รายละเอียดการสอบ...

-๙รายละเอียดการสอบคัดเลือก
วัน/เวลา
สอบคัดเลือก
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๑๐ - ๑๑.๔๐ น.
๑๓.๓๐ น.
เป็นต้นไป

วิชาที่สอบคัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือก

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
จะแจ้งในวันประกาศ
๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ
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)
ความรู้ความสามารถด้านทางด้านการวิจัย
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์

/(ภาคผนวก ค)…

- ๑๐ (ภาคผนวก ค)
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
----------------------------------ชื่อตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม) สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิ บัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ ด้ านวิช าการศึ ก ษา ภายใต้ ก ารกำกั บ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและ
กิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน
(๒) สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ทางด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา
สิ่งแวดล้อม
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ ค ำปรึ ก ษา แนะนำเบื้ อ งต้ น เผยแพร่ ถ่ า ยทอดความรู้ ทางด้ า นวิ ช าการศึ ก ษา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่ อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จั ดเก็บ ข้อ มูล เบื้ องต้ น และให้ บริการข้อมูล ทางวิช าการ เกี่ยวกับ ด้านวิชาการศึก ษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

/คุณสมบัตเิ ฉพาะ...

- ๑๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบบำบัด
มลพิษน้ำ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(๑) ควบคุมการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
(๒) ควบคุมการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
(๓) ตรวจสอบและรายงานการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(๔) ควบคุมสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

/รายละเอียดการสอบ...

- ๑๒ รายละเอียดการสอบคัดเลือก
วัน/เวลา
สอบคัดเลือก
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๑๐ - ๑๑.๔๐ น.
๑๓.๓๐ น.
เป็นต้นไป

วิชาที่สอบคัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือก

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
จะแจ้งในวันประกาศ
๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ
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)
ความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์

