
 

 
        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ครั้งที ่๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
--------------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๑/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร  
        1.1 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
อัตราเงินเดือนๆ ละ ๑6,๖9๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ก) 
        1.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายยานพาหนะ งานอาคารสถานที่  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือนๆ ละ ๑6,690 บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ข) 
        1 .3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี            
อัตราเงินเดือนๆ ละ ๑6,๖9๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ค) 
        1 .4  นั กแน ะแน วการศึ กษ าและอาชี พ  ปฏิ บั ติ ก าร  สั งกั ด กองพั ฒ นานั กศึ กษ า                 
สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือนๆ ละ ๑6,๖9๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ง) 
   1.5 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อัตราเงินเดือนๆ ละ  
๑6,๖9๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก จ) 
   1.๖ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี            
อัตราเงินเดือนๆ ละ ๑6,๖9๐ บาท จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ฉ) 

  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร   
       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
              ผู้ที่สมัครเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องมีคุณสมบัติทัว่ไป และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนี้ 
              ๒.๑.๑  คุณสมบัติทั่วไป  
       (๑) มีสัญชาติไทย 
     (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
   (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข     
                   ๒.๑.๒  ลักษณะต้องห้าม 
  (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
   (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. 

/(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่าง…  
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  (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอ่ืน 
  (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖) เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะงาน
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  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
            ๓.๒  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง                                                                      
            ๓.๓  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

๔.  การรับสมัคร 
     ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ท่ีงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 13 - ๒7 มกราคม ๒๕๖3 ภาคเช้าเวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

๕.  หลักฐานที่จะต้องย่ืนในวันสมัคร 
      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   
/6.  การประกาศรายช่ือ... 
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๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  
     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มกราคม ๒๕๖3 ณ ป้ายประกาศ      

ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรสอบถามได้ที่  ๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙           
ต่อ 5137 หรือทางเว็บไซต์  www.lpru.ac.th  

๗.  การสอบคัดเลือก 
            กำหนดการสอบคัดเลือกโดยการสอบภาคทฤษฎี/และหรือสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์  
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดการสอบ 
คัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้        

๘.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
     ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ ป้ายประกาศ ชั้น 3     

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ 5137 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
แต่รวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

๙. การรายงานตัวและการปฏิบัติงาน 
 ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มารายงาน และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3                

ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

๑๐.  การทำสัญญาจ้าง 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนด 

(ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

                         ประกาศ ณ วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

   
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/(ภาคผนวก ก)… 
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(ภาคผนวก ก) 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
----------------------------------- 

ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี      
อัตราเงินเดือน ๆ ละ 16,690 บาท จำนวน ๑ อัตรา  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
      โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
      ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาชน รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จัดทำข่าวสาร เอกสารความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
    (๒) ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา          
จัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงาน หรือของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือของรัฐบาล 
    (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      ๒.  ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
      ๓.  ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
    (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย     
      ๔.  ด้านการบริการ 
    (๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการประชาสัมพันธ์  
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่
เป็นประโยชน์ 
    (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการประชาสัมพันธ์  
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย  
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 

/คุณสมบัติเฉพาะ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  สาขาวิชา      
นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   ๑. มีความสามารถในการผลิตวารสาร LPRUNEWs มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
   ๒. มีความสามารถดูแล เพจ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
   ๓. มีความสามารถในการบันทึกภาพนิ่ง ภาพข่าวกิจกรรม พร้อมเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
   ๔. มีความสามารถส่งข่าวสื่อมวลชนท้องถิ่นและส่วนกลาง และรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่ม
ประจำปี เพ่ือนำไปประกอบการรับประเมินคุณภาพประจำปี 
   ๕. มีความสามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
 ๖. มีความสามารถในการจัดทำ Clipping ข่าว (กฤตภาคข่าว) ข่าวสารที่สื่อมวลชนลงข่าว
มหาวิทยาลัย และรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่ม เพ่ือนำไปประกอบการรับประเมินคุณภาพประจำปี 
 ๗. มีความสามารถจัดทำและออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 ๘. มีความสามารถประกาศเสียงตามสายภาคเช้าและภาคกลางวัน 
 ๙. มีความสามารถในการให้บริการติดต่อสอบถาม ให้คำแนะนำ ต้อนรับ ตลอดจนอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 ๑๐. มีความสามารถให้บริการต่อโทรศัพท์ทางไกล และส่งโทรสารให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๑. มีความสามารถปฏิบัติงานธุรการของงานประชาสัมพันธ์ 
๑๒. มีความสามารถปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ ประสานงานเชิญสื่อมวลชนทำข่าว ตามที่

ได้รับมอบหมาย 
๑๓. มีความสามารถปฏิบัติงานบริการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/รายละเอยีดการสอบ... 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือก  
 

วัน/เวลา 
สอบคัดเลือก 

วิชาที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก 
 

4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 

 

๐๙.๓๑ - ๑๐.๐๐ น. 
 

 

 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๕๐  คะแนน) 
    ๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย     
          ดังต่อไปนี้ 
           (๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           (๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
                อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           (๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการบริหาร    
                งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕   
           (๒๕  คะแนน) 
 

     ๑.๒ ความรู้ความสามารถท่ัวไปด้านงานธุรการและการจัดการ 
           สำนักงาน 
           (๒๕  คะแนน) 

 

 

จะแจ้งในวันประกาศ
รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

๑๐.๑๐ - ๑๑.๔๐ น. 

 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
      
 

 

 

๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) 
     สอบสัมภาษณ์   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(ภาคผนวก ข)... 
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(ภาคผนวก ข) 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
----------------------------------- 

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน ๆ ละ 16,690 บาท จำนวน ๑ อัตรา  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
      โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพ่ือสนับสนุน           
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    (๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง 
ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น   
    (๓) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การดำเนินการ
ประชุมและการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
    (๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ืออำนวย
ความสะดวกและเกิดความร่วมมือ 
    (๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่นให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      ๒.  ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
      ๓.  ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
    (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

/๔.  ด้านการบริการ... 
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     ๔.  ด้านการบริการ 
    (๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ 
    (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารทั่วไป 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา และมี
ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารพัสดุ ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. สามารถตรวจสอบ - เช็คระยะซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของมหาวิทยาลัย 
๒. จัดรถยนต์งานราชการตามใบคำขอใช้รถ และจัดตารางการออกให้บริการของพนักงานขับ

รถยนต์ในวันทำการและนอกวันทำการ 
๓. สามารถทำงานเอกสารของงานยานพาหนะ ได้แก่ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการ จัดทำ

บัญชีครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
๔. สามารถดูแล - ซ่อมแซมรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 
๕. ประสานงานอำนวยความสะดวกในการจองรถให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
๖. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา 
๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

/รายละเอียดการสอบ... 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือก  
 

วัน/เวลา 
สอบคัดเลือก 

วิชาที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก 
 

4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 

 

๐๙.๓๑ - ๑๐.๐๐ น. 
 

 

 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๕๐  คะแนน) 
    ๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย     
          ดังต่อไปนี้ 
           (๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           (๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
                อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           (๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการบริหาร    
                งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕   
           (๒๕  คะแนน) 
 

     ๑.๒ ความรู้ความสามารถท่ัวไปด้านงานธุรการและการจัดการ 
           สำนักงาน 
           (๒๕  คะแนน) 

 

 

จะแจ้งในวันประกาศ
รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

๑๐.๑๐ - ๑๑.๔๐ น. 

 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
      
 

 

 

๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) 
     สอบสัมภาษณ์   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(ภาคผนวก ค)... 
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 (ภาคผนวก ค) 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
----------------------------------- 

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน ๆ 
ละ 16,690 บาท จำนวน ๑ อัตรา  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
      โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
      ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการ
และสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 
    (๒) สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา และกิจการนักศึกษา  ความ
ต้องการกำลังคน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    (๓) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา  
ดำเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    (๔) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการกิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษาและเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

 (๕) การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น ออก
รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำวารสารหรือเอกสารต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      ๒.  ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
      ๓.  ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
    (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 

/๔.  ด้านการบริการ... 
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      ๔.  ด้านการบริการ 
    (๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและการศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
    (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา และ
มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมวินัยจราจร ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1. มีความรู้สามารถในการใช้โปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน และทักษะการใช้โปรแกรม 

Microsoft office และ Microsoft Excel เป็นอย่างด ี
2. มีความสามารถในการศึกษา และจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
3. มีใจรักบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีมี

ความสามารถในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคคลหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และเสียสละต่อองค์กร

เป็นอย่างด ี
5. สามารถทำงานเข้างานในกรณีเร่งด่วนได้โดยไม่จำกัดเวลา 
6. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพ

และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/รายละเอียดการสอบ... 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือก  
 

วัน/เวลา 
สอบคัดเลือก 

วิชาที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก 
 

4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 

 

๐๙.๓๑ - ๑๐.๐๐ น. 
 

 

 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๕๐  คะแนน) 
    ๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย     
          ดังต่อไปนี้ 
           (๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           (๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
                อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           (๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการบริหาร    
                งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕   
           (๒๕  คะแนน) 
 

     ๑.๒ ความรู้ความสามารถท่ัวไปด้านงานธุรการและการจัดการ 
           สำนักงาน 
           (๒๕  คะแนน) 

 

 

จะแจ้งในวันประกาศ
รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

๑๐.๑๐ - ๑๑.๔๐ น. 

 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
      
 

 

 

๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) 
     สอบสัมภาษณ์   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(ภาคผนวก ง)... 
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 (ภาคผนวก ง) 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
----------------------------------- 

ชื่อตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
อัตราเงินเดือน ๆ ละ 16,690 บาท จำนวน ๑ อัตรา  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ  และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
      โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ให้บริการสนเทศ บริการปรึกษา บริการทดสอบ บริการจัดหางาน และบริการจัด
ทุนการศึกษา และให้การปรึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา ต่อนิสิตนักศึกษา และประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
บริการ ผู้ปกครองนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 
    (๒) ศึกษาวิเคราะห์การแนะแนวการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์วิจัยอาชีพต่าง ๆ เพื่อวางแผนการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ วางแผนพัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา วางโครงการเกี่ยวกับการบริหารในหอพัก
นักศึกษา และเสนอแนะเก่ียวกับการแนะแนวการศึกษา 
    (๓) สำรวจ บันทึก รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติแนวอาชีพต่าง ๆ ติดตามประเมินผล
งานด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือประกอบการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
    (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      ๒.  ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
      ๓.  ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
    (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๔.  ด้านการบริการ 
    (๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 
 
 

/(๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น... 
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    (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน  หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา และ
มีประสบการณ์ ในการทำงานงานในด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนว จัดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว      
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1. มีความรู้สามารถในการใช้โปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน และทักษะการใช้โปรแกรม 

Microsoft office และ Microsoft Excel เป็นอยา่งดี 
2. มีความสามารถในการศึกษา และจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
3. มีใจรักบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีมี

ความสามารถในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคคลหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และเสียสละต่อองค์กร

เป็นอย่างด ี
5. สามารถทำงานในกรณีเร่งด่วนได้โดยไม่จำกัดเวลา 
6. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพ

และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/รายละเอียดการสอบ... 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือก  
 

วัน/เวลา 
สอบคัดเลือก 

วิชาที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก 
 

4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 

 

๐๙.๓๑ - ๑๐.๐๐ น. 
 

 

 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๕๐  คะแนน) 
    ๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย     
          ดังต่อไปนี้ 
           (๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           (๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
                อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           (๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการบริหาร    
                งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕   
           (๒๕  คะแนน) 
 

     ๑.๒ ความรู้ความสามารถท่ัวไปด้านงานธุรการและการจัดการ 
           สำนักงาน 
           (๒๕  คะแนน) 

 

 

จะแจ้งในวันประกาศ
รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

๑๐.๑๐ - ๑๑.๔๐ น. 

 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
      
 

 

 

๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) 
     สอบสัมภาษณ์   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(ภาคผนวก จ)... 
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 (ภาคผนวก จ) 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
----------------------------------- 

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อัตราเงินเดือน ๆ  ละ ๑๖,๖๙๐ บาท 
จำนวน ๑ อัตรา  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
      โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ 
งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
    (๒) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่นให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      ๒.  ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
      ๓.  ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
    (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๔.  ด้านการบริการ 
    (๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ 
    (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารทั่วไป 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย 
แผนงาน  หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา

ทางด้านคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในงานวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
/ความรู้ความสามารถ... 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน และทักษะการใช้โปรแกรม 

Microsoft office และ Microsoft Excel เป็นอย่างด ี
  ๒. มีทักษะในการใช้ระบบ ThaiJo และระบบ Online ของวารสาร เป็นอย่างดี 
  3. มีความสามารถในการพัฒนาระบบเพ่ือการบริหารจัดการให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

และการบริหารจัดการในหน่วยงาน 
  4. มีใจรักบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดี 
  5. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง มีความละเอียดรอบคอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/รายละเอียดการสอบ... 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือก  
 

วัน/เวลา 
สอบคัดเลือก 

วิชาที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก 
 

4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 

 

๐๙.๓๑ - ๑๐.๐๐ น. 
 

 

 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๕๐  คะแนน) 
    ๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย     
          ดังต่อไปนี้ 
           (๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           (๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
                อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           (๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการบริหาร    
                งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕   
           (๒๕  คะแนน) 
 

     ๑.๒ ความรู้ความสามารถท่ัวไปด้านงานธุรการและการจัดการ 
           สำนักงาน 
           (๒๕  คะแนน) 

 

 

จะแจ้งในวันประกาศ
รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

๑๐.๑๐ - ๑๑.๔๐ น. 

 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
      
 

 

 

๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) 
     สอบสัมภาษณ์   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(ภาคผนวก ฉ)... 
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 (ภาคผนวก ฉ) 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
----------------------------------- 

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน ๆ  ละ 
๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน 1 อัตรา  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
      โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
      ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งาน
กิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์
การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 
    (๒) สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา และกิจการนักศึกษา ความ
ต้องการกำลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหนังสือหรือ
ตำราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    (๓) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา  
ดำเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    (๔) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการกิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษาและเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

 (๕) การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น ออก
รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำวารสารหรือเอกสารต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      ๒.  ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
      ๓.  ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
    (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

/คุณสมบัติเฉพาะ... 
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      ๔.  ด้านการบริการ 
    (๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ 
    (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา  
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย  
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยมีหนังสือรับรองการทำงานประกอบการ
สมัคร 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   ๑. มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 
   ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย ตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทย 
   ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   ๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
   ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน และทักษะการใช้โปรแกรม 
Microsoft office และ Microsoft Excel เป็นอย่างด ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

/รายละเอียดการสอบ... 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือก  
 

วัน/เวลา 
สอบคัดเลือก 

วิชาที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก 
 

4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 

 

๐๙.๓๑ - ๑๐.๐๐ น. 
 

 

 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๕๐  คะแนน) 
    ๑.๑ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย     
          ดังต่อไปนี้ 
           (๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           (๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
                อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           (๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการบริหาร    
                งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕   
           (๒๕  คะแนน) 
 

     ๑.๒ ความรู้ความสามารถท่ัวไปด้านงานธุรการและการจัดการ 
           สำนักงาน 
           (๒๕  คะแนน) 

 

 

จะแจ้งในวันประกาศ
รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

๑๐.๑๐ - ๑๑.๔๐ น. 

 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
      
 

 

 

๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) 
     สอบสัมภาษณ ์  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

                ประเภท  พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ       
 พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 
 พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภททั่วไป 

ต าแหน่งที่สมัคร............................................................................................... 

สังกัดหน่วยงาน............................................................................................... 

ส่วนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว 

 ๑.๑ ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................ 

 ๑.๒ เกิดเม่ือวันที่...................เดือน..........................................พ.ศ................................ ปัจจุบนัอาย.ุ...............ป ี

  ภูมิล าเนาจังหวัด..............................................................ศาสนา..............................หมู่โลหิต...................... 

 ๑.๓ สถานภาพสมรส   โสด        สมรส       หย่าร้าง     หม้าย    บุตร..................คน 

 ๑.๔ ประวัติการเกณฑ์ทหาร (ส าหรับเพศชาย) 

   ได้รับการยกเว้น   ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว   ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ 

 ๑.๕ ชื่อ-สกุลบิดา.....................................................................................อาชีพ................................................... 

 ๑.๖ ชื่อ-สกุลมารดา.................................................................... ..............อาชีพ................................................... 

 ๑.๗ ชื่อ-สกุลคู่สมรส............................................................. ....................อาชีพ................................................... 

 ๑.๘ สถานที่ติดต่อ  บ้านเลขท่ี....................หมู่ที.่............ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................. 

  ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................... 

  รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์ (บ้าน).....................................(มือถือ)...................................... 

  E-mail : ................................................................. ...................................................................................... 

 ๑.๙ สถานที่ท างานปัจจุบัน................................................................................................................................... 

  ต าแหน่ง.....................................................................................อัตราเงินเดือน.....................................บาท 

  ที่อยู่ที่ท างาน............................หมู่ที.่..................ต าบล...................................อ าเภอ................................... 

  จังหวัด...........................................โทรศัพท.์..........................................โทรสาร.......................................... 

 

รูปถ่าย 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี  

เลขที่ใบสมัคร........................... 
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ส่วนที่ ๒ ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าถึงคุณวุฒิสูงสุด) 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบัน 
ปี พ.ศ.  

ที่ส าเร็จ 
คะแนน
เฉลี่ย 

     

     

     

     

     

     

 

ส่วนที่ ๓ ประวัติการรับทุนสนับสนุนการศึกษา (เฉพาะระดับปริญญา) 

ระดับ
การศึกษา 

ประเภททุน หน่วยงานที่สนับสนุน ระยะเวลารับทุน เงื่อนไขการชดใช้ทุน 

     

     

     

     

 

ส่วนที่ ๔ ประวัติการท างาน 

ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ช่วงเวลา เงินเดือน หน้าที่โดยสังเขป 
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ส่วนที่ ๕ ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี) 

ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. ที่ได้รับ หน่วยงานที่เสนอขอ 

   

   

   

   

 

ส่วนที่ ๖ ประวัติการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 

หัวข้อการฝึกอบรม/หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด ระยะเวลา 

   

   

   

   

   

 

ส่วนที่ ๗ ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 

ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน การตีพิมพ์/เผยแพร่ 
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ส่วนที่ ๘ ข้อมูลอ่ืน ๆ ประกอบการสมัคร 

 ๘.๑ บุคคลอ้างอิงที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้สมัครได้ 

  (๑) ชื่อ-สกุล.......................................................................................อาชีพ................................................ 

   ต าแหน่ง.....................................................สถานที่ท างาน.................................................................... 

   โทรศัพท์ (บ้าน)...............................................โทรศัพท์ (ที่ท างาน)....................................................... 

  (๒) ชื่อ-สกุล.......................................................................................อาชีพ................................................ 

   ต าแหน่ง.....................................................สถานที่ท างาน.................................................................... 

   โทรศัพท์ (บ้าน)...............................................โทรศัพท์ (ที่ท างาน)....................................................... 

 ๘.๒ อัตราเงินเดือนที่ต้องการ....................................................บาท 

 ๘.๓ ......................................................................................... ............................................................................. 

............................................................................................................................. ............................................................... 

 ๘.๔ ............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................... ...................................................................................................................  

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ ทุกประการ 
 ข้าพเจ้าขอให้ค าสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      ยื่นใบสมัครวันที่...............เดือน......................................พ.ศ. ....................... 

    (ลงชื่อ)............................................................ผู้สมัคร 

    (ลงชื่อ)............................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

พร้อมกันนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย ดังรายการต่อไปนี้ 

 ส าเนาหลักฐานการศึกษา    

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     

 ส าเนาทะเบียนบ้าน       

 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)          

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................... ....... 



 

บัตรประจ าตัวผู้สมัคร ส าหรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 

(ส าหรับกรรมการ) 
บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
              สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ   
ต าแหน่งอาจารย ์
                         ระดับปรญิญาเอก  ระดับปรญิญาโท   

สาขาวิชา/ทาง.................................................................................................................. 

เลขท่ีประจ าตัวสอบ.............................................. 

ช่ือ – สกุล (นาย,นาง,นางสาว)......................................................................................... 
 
.........................................                                          ......................................... 
     (เจ้าหน้าที่ออกบัตร)                                                              (ลายมือชื่อผู้สมัคร) 
........./.................../..........                                          ........./.................../.......... 

(ส าหรับผู้สมัคร) 
บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
              สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ   
ต าแหน่งอาจารย ์
                         ระดับปรญิญาเอก  ระดับปรญิญาโท   

สาขาวิชา/ทาง.................................................................................................................. 

เลขท่ีประจ าตัวสอบ.............................................. 

ช่ือ – สกุล (นาย,นาง,นางสาว)......................................................................................... 
 
.........................................                                          ......................................... 
     (เจ้าหน้าที่ออกบัตร)                                                              (ลายมือชื่อผู้สมัคร) 
........./.................../..........                                          ........./.................../.......... 

 

 

รูปถ่าย 

 

รูปถ่าย 
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