ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ งบรายได้
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
----------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน เป็นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ งบรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อ ๔
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจ้าง
บุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนด้านพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง
อาจารย์ ปรากฏตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ
๒. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิ บ ัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและการวิจัยค้นคว้า
ในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำแก่นิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สั งคม
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทาง
วิชาการชั้นสูง เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจ ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สอบแข่งขัน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข

-๒๓.๒ ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อก เพราะกระทำผิ ด วิ น ั ย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็น ผู้เคยกระทำการทุจริ ตในการสอบเข้า รับ ราชการหรื อ เข้าปฏิบั ต ิ ง าน
ในหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปรากฏตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ
๔. อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ๆ ละ
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน ๆ ละ

๓๑,๕๐๐ บาท
๒๖,๒๕๐ บาท

๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค รขอรั บ ใบสมั ค รและยื ่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที ่ ง าน
การเจ้าหน้ า ที่ แ ละสวัส ดิ การ ชั้น ๓ อาคารสำนั กงานอธิ ก ารบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลำปาง ตั้งแต่ ว ั น ที่
๑๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
(ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

-๓๕.๒ เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร (ฉบับจริง)
๕.๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน
๕.๒.๒ ทะเบียนบ้าน
๕.๒.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
๕.๒.๔ ใบสำคัญการสมรส - ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
๕.๒.๕ ใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ
๕.๒.๖ หลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการตรวจคัดเลือกรับราชการทหารหรือ ร.ด.
๕.๓ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นสมัคร
๕.๓.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
๕.๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๕.๓.๓ หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
๕.๓.๔ ใบรับรองแพทย์
๕.๓.๕ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่กำหนดดังต่อไปนี้
- ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ได้คะแนนตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป
หรือ
- ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL PBT (Paper Based) ได้คะแนนตั้งแต่
๔๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL CBT (Computer Based) ได้คะแนนตั้งแต่ ๑๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL
iBT (Internet-Based) ได้คะแนนตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือ
- ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Module) ตั้งแต่ ๕ คะแนน
ขึ้นไป หรือ
- ผ่ า นการทดสอบภาษาอั ง กฤษ TU-GET (๑,๐๐๐ คะแนน) ตั้ ง แต่ ๕๐๐
คะแนนขึ้นไป หรือ
- ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP (๑๒๐ คะแนน) ตั้งแต่ ๖๐ คะแนนขึ้นไป
ผลการทดสอบภาษาอั ง กฤษดั ง กล่ า ว ผู ้ ส มั ค รสอบสามารถนำผลการสอบ
ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับใบรับรองผลการสอบจนถึงวันสอบตามประกาศนี้
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์การสอบตามที่กำหนด ต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษศูนย์
ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ประกอบด้วย การฟัง ๒๐ คะแนน การเขียน ๒๐ คะแนน การอ่านทั่วไป ๒๐ คะแนน การอ่านเชิงวิชาการ
๒๐ คะแนน และการพูด ๒๐ คะแนน
ในการสอบข้อสอบของศูนย์ภาษาดังกล่าว จะต้ องสอบได้คะแนนรวมตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป และในแต่ละด้านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้สอบผ่าน

-๔๖. เงื่อนไขในการสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครเข้ารับการแข่งขัน จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ผู้สมัครรายใดกรอกหลักฐาน
การสมัครหรือยื่นหลักฐานไม่ครบ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและหากมีกรณีการปลอมแปลง
เอกสารที่ใช้สมัครจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๖.๒ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ที่สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือ
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ
๖.๓ เป็นหน้าที่ของผู้สมั ครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันด้วย
ตนเอง
๗. ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท ค่าธรรมเนียม
จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ
ในวัน ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ป้ายประกาศงานการเจ้าหน้าที่ และสวัส ดิการ ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ ที่
๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๕๑๓๗
๙. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
(๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน)
(๒) ความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอก (สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน)
(๓) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์และ/หรือทดลองสอน ๑๐๐ คะแนน)
(๔) ความสามารถภาษาอังกฤษในกรณีไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ หน้า ๓ ข้อ ๕.๓.๕
๑๐. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะทำสอบแข่งขันในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป (ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในภาคความรู้พื้นฐานฯ ภาคความรู้
ความสามารถทางสาขาวิชาเอก และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สอบตามหลักสูตรในแต่ละภาคไม่ต่ ำกว่า
ร้อยละ ๕๐ และรวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยมีผลทดสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศ
หน้า ๓ ข้อ ๕.๓.๕

-๕๑๒. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขัน ตามลำดับ
คะแนนทีส่ อบได้ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ป้ายประกาศงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ชั้น ๓ อาคาร
สำนั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปาง หรื อ ทางเว็ บ ไซต์ www.lpru.ac.th หรื อ โทรสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ ๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๕๑๓๗
๑๓. การรายงานตัว
ให้ผู้ที่สอบแข่งขัน ได้ มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
๑๔. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

/บัญชีรายละเอียด...

-๖บัญชีรายละเอียดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทวิชาการ งบรายได้
แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
สังกัดสาขา/วิชาเอก

จำนวน
(อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น

๑

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์
และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี
ประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาการศึกษามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

