ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป
ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
----------------------------ตามที่ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปาง ได้ ป ระกาศรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบคั ด เลื อกเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
๑. นักวิชาการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติการ (ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิการทางการได้ยินหรือ
สื่ อ ความหมาย) สั ง กั ด กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา อั ต ราเงิ น เดื อ นๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อั ต รา
(รายละเอียดภาคผนวก ก)
๒. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ปฏิบัติงาน สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร อัตราเงินเดือนๆ
ละ ๑๐,๔๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ข)
บั ดนี้ การรับ สมัครเสร็จสิ้ น แล้ ว มหาวิท ยาลั ยจึงประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ท ธิ์ส อบคั ดเลื อก
วันเวลา วิชาที่สอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนำใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกและบัตรประจำตัว
ประชาชน มาแสดงในวันสอบคัดเลือก และหากผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรายใดขาดเอกสารหลักฐานตามที่ระบุ
ในหมายเหตุ ให้นำเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบคัดเลือกด้วย
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนด
(ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

/(ภาคผนวก ก)…

-๒(ภาคผนวก ก)
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป
ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย)
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับที่
๑

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

นางสาวกาญจนา ไชยโย

/กำหนดการสอบ...

-๓กำหนดการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ สอบภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดการสอบคัดเลือก
วัน/เวลา
สอบคัดเลือก

วิชาที่สอบคัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือก

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการบริหาร
ห้องประชุมจามจุรี ชั้น ๒
งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
อาคารสำนักงานอธิการบดี
(๒๕ คะแนน)
๐๙.๓๑ - ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.
เป็นต้นไป

๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านงานธุรการและการจัดการ
สำนักงาน
(๒๕ คะแนน)
๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุมเอื้องคำ
ชั้น ๓
อาคารสำนักงานอธิการบดี

/(ภาคผนวก ข)…

-๔(ภาคผนวก ข)
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป
ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ปฏิบัติงาน
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

นายสุภนัย กาวิน่าน
นางสาวธารสิริ สายธิ
นางสาวสุพรรษา แซ่พ่าน
นายสุธี ราชไชยา
นางสาวสุมิตรา ลือโฮ้ง

/กำหนดการสอบ...

-๕กำหนดการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ สอบภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดการสอบคัดเลือก
วัน/เวลา
สอบคัดเลือก

วิชาที่สอบคัดเลือก

สถานทีส่ อบคัดเลือก

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ห้องประชุมจามจุรี ชั้น ๒
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการบริหาร อาคารสำนักงานอธิการบดี
งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒๕ คะแนน)
๐๙.๓๑ - ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.
เป็นต้นไป

๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านงานธุรการและการจัดการ
สำนักงาน
(๒๕ คะแนน)
๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบปฏิบัติ

อาคารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์

อาคารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

