ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน#งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
--------------------------------ด. ว ยมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ลำปาง มี ความประสงค/ จ ะรั บ สมั ครบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเปนพนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย ตำแหน# ง ประเภทเชี ่ ย วชาญเฉพาะ จำนวน ๑ อั ต รา อาศั ย อำนาจตามข. อ ๔ แห# ง ข. อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว#าด.วยการบรรจุบุคคลเข.ารับราชการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการ
สอบแข#งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังต#อไปนี้
๑. ตำแหนงที่รับสมัคร
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
เงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก)

อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผู)สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู)สมัคร
ผู.ที่สมัครเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะต.องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม#มีลักษณะ
ต. อ งห. า มตามข. อ ๙ ของข. อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปาง ว# า ด. ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๒.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม#ต่ำกว#าสิบแปดปDบริบูรณ/และไม#เกินหกสิบปDบริบูรณ/
(๓) เปนผู.เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย/ทรง
เปนประมุข
๒.๑.๒ ลักษณะต.องห.าม
(๑) เปนผู.ดำรงตำแหน#งข.าราชการการเมือง
(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟGHนเฟIอนไม#สมประกอบ เปนคนเสมือนไร.ความสามารถ
หรือเปนโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เปนผู.อยู#ในระหว#างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให.ออกจากงานไว.ก#อน
ตามข.อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เปนผู.บกพร#องในศีลธรรมอันดี
(๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ.าหน.าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนกรรมการผู.จัดการ ผู.จัดการ หรือดำรงตำแหน#งอื่นที่มีลักษณะงาน
คล.ายคลึงกันในห.างหุ.นส#วนหรือบริษัทเว.นแต#เปนการปฏิบัติราชการหรือได.รับมอบหมายจากอธิการบดี

(๗) เปนบุคคลล.มละลาย
(๘) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให.จำคุก เว.นแต#เปนโทษสำหรับความผิดที่
ได.กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(๙) เคยถูกลงโทษ…
-๒(๙) เคยถูกลงโทษให.ออก ปลดออก หรือไล#ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค/การ
มหาชน หรือหน#วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เคยถูกลงโทษให.ออก ปลดออก หรือไล#ออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข.าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผู.เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข.ารับราชการ หรือเข.าปฏิบัติงาน
ในหน#วยงานของรัฐ
(๑๒) เปนผู.ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก#อนกำหนด
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
ผู.สมัครสอบตำแหน#งใดจะต.องเปนผู.มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน#งนั้นตามรายละเอียด
แนบท.ายประกาศรับสมัครสอบนี้
๓. หลักสูตรการสอบแขงขัน ประกอบด)วย
๓.๑ ภาคความรู.ความสามารถทั่วไป
๓.๒ ภาคความรู.ความสามารถที่ใช.เฉพาะตำแหน#ง
๓.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน#ง (สอบสัมภาษณ/)
๔. การรับสมัคร
ผู.สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได.ที่ งานการเจ.าหน.าที่และสวัสดิการ ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต#วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภาคเช.าเวลา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ#ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว.นวันเสาร/ - อาทิตย/ และวันหยุดนักขัตฤกษ/) โดย
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรการเฝQ า ระวั ง การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและจังหวัดลำปาง
๕. เอกสารที่ต)องนำมาแสดงในวันสมัคร (ฉบับจริง)
๕.๑ บัตรประจำตัวประชาชน
๕.๒ ทะเบียนบ.าน
๕.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ.ามี)
๕.๔ ใบสำคัญการสมรส - ใบสำคัญการหย#า (ถ.ามี)
๕.๕ ใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ
๕.๖ หลักฐานการผ#านหรือได.รับการยกเว.นการตรวจคัดเลือกรับราชการทหารหรือ ร.ด.

๖. เอกสารที่ต)องใช)ประกอบการยื่นสมัคร
๖.๑ ใบสมัครที่กรอกข.อความสมบูรณ/แล.ว
๖.๒ รูปถ#ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๖.๓ หนังสือรับรองการทำงาน (ถ.ามี)
๖.๔ ใบรับรองแพทย/
๖.๕ ค#าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท
๗. การประกาศรายชื่อผู)มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู.มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ปQายประกาศ
รับสมัครงานการเจ.าหน.าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทร
สอบถามได.ที่ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต#อ ๕๑๓๗ หรือทางเว็บไซต/ www.lpru.ac.th
๘. การสอบคัดเลือก
กำหนดการสอบคัดเลือกโดยการสอบภาคทฤษฎี/และหรือสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ/
ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนต.นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดการสอบ
คัดเลือกตามเอกสารแนบท.ายประกาศรับสมัครนี้
๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ปQายประกาศรับสมัครงาน
การเจ.าหน.าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรสอบถามได.ที่
๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต#อ ๕๑๓๗ หรือทางเว็บไซต/ www.lpru.ac.th ผู.ที่ผ#านเกณฑ/การสอบคัดเลือกจะต.องได.คะแนน
ในแต#ละภาคไม#ต่ำกว#าร.อยละ ๕๐ แต#รวมกันแล.วต.องได.คะแนนไม#ตำ่ กว#าร.อยละ ๖๐
๑๐. การรายงานตัวและการปฏิบัติงาน
ให. ผ ู . ที ่ ส อบคั ด เลื อ กได. ม ารายงาน และเริ ่ มปฏิ บั ติ งานตั ้ งแต# วั น ที่ ๑๑ พฤศจิ กายน ๒๕๖๔
ถ.าไม#มารายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว#าสละสิทธิ์
๑๑. การทำสัญญาจ)าง
ผูผานเกณฑการคัดเลือกจะตองทำสัญญาจางตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย/กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ/)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

-๔(ภาคผนวก)
แนบท.ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน#งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
----------------------------------ชื่อตำแหนง

นั ก วิ ช าการเกษตร ปฏิ บ ั ต ิ ก าร สั ง กั ด งานอาคารสถานที ่ กองกลาง สำนั ก งานอธิ ก ารบดี
อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

หน)าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู.ปฏิบัติงานระดับต.นที่ต.องใช.ความรู.ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด.านวิชาการเกษตร ภายใต.การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได.รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด.านต#าง ๆ ดังนี้
๑. ด)านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เช#น ปรับปรุง บำรุงพันธุ/ ขยายพันธุ/ คัดพันธุ/
ต.านทานโรคและศัตรูพืช ปรับปรุงวิธีการผลิต การใช.ปุgย และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมและ
ปฏิบัติงานในสถานีทดลองซึ่งดำเนินการค.นคว.าทดลองและวิเคราะห/วิจัย จัดทำรายงานและประเมินผลงาน
เกี่ยวกับการส#งเสริมการเกษตรและเผยแพร#วิชาการใหม# ๆ ทางด.านวิชาการเกษตรเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ
(๒) ช#วยตรวจสอบ วิเคราะห/ข.อมูลเบื้องต.น และทดสอบพืช พันธุ/พืช วัตถุมีพิษ และปุgยเคมี
เพื่อควบคุมและดำเนินการให.เปนไปตามกฎหมาย
(๓) ให.บริการวิชาการด.านต#าง ๆ เช#น อบรม สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช และ
การส#งเสริมวิชาการและความก.าวหน.าทางการเกษตรแก#เจ.าหน.าที่การเกษตรและเกษตรกร ให.คำปรึกษา แนะนำ
ในการปฏิบัติงานแก#เจ.าหน.าที่ระดับรองลงมาและแก#นักศึกษาที่มาฝhกปฏิบัติงาน ตอบปGญหาและชี้แจงเรื่องต#าง ๆ
เกี่ยวกับงานในหน.าที่ เพื่อให.สามารถปฏิบัติงานได.อย#างถูกต.องมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน.าที่อื่นที่เกี่ยวข.อง
๒. ด)านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร#วมวางแผนการทำงานของหน#วยงานหรือโครงการ เพื่อให.
การดำเนินงานบรรลุตามเปQาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด)านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร#วมกันระหว#างทีมงานหรือหน#วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให.
เกิดความร#วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว.
(๒) ชี้แจงและให.รายละเอียดเกี่ยวกับข.อมูล ข.อเท็จจริง แก#บุคคลหรือหน#วยงานที่เกี่ยวข.อง
เพื่อสร.างความเข.าใจหรือความร#วมมือในการดำเนินงานตามที่ได.รับมอบหมาย

๔. ด)านการบริการ
(๑) ให.คำปรึกษา แนะนำเบื้องต.น เผยแพร# ถ#ายทอดความรู. ทางด.านวิชาการเกษตร รวมทั้ง
ตอบปGญหาและชี้แจงเรื่องต#าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน.าที่ เพื่อให.ผู.รับบริการได.รับทราบข.อมูลความรู.ต#าง ๆ ที่เปน
ประโยชน/
(๒) จัดเก็บข.อมูลเบื้องต.น และให.บริการข.อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด.านวิชาการเกษตร
เพื่อให.บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน#วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู.รับบริการ ได.ทราบข.อมูลและความรู.ต#าง ๆ
ที่เปนประโยชน/ สอดคล.อง และสนับสนุนภารกิจของหน#วยงาน และใช.ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ/ มาตรการต#าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร/ หรือสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียดการสอบคัดเลือก
วัน/เวลา
สอบคัดเลือก
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๑๐ - ๑๑.๔๐ น.
๑๓.๓๐ น.
เปนต.นไป

วิชาที่สอบคัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือก

๑. ภาคความรู)ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
จะแจ.งในวันประกาศ
๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู.มิสิทธิ์สอบ
ดังต#อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข.าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก.ไขเพิ่มเติม
(๓) ข.อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว#าด.วยการบริหาร
งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
และที่แก.ไขเพิ่มเติม
(๒๕ คะแนน)
๑.๒ ความรู.ความสามารถทั่วไปด.านงานธุรการและการจัดการ
สำนักงาน
(๒๕ คะแนน)
๒. ภาคความรู)ความสามารถเฉพาะตำแหนง (๑๐๐ คะแนน)
ความรู.ความสามารถด.านวิชาการเกษตร
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (๕๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ/

