
 
 

 
 

    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) 
ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ 
....................................................... 

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือแข่งขันเป็นพนักงาน                     
ในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ) ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย จ านวน  ๒  อัตรา  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการบริหารงาน
บุ คคลส าหรับพนั กงานในสถาบัน อุดมศึกษา   พ .ศ . ๒๕๕๑  และที่ แก้ ไขเพ่ิ ม เติม   จึ งประกาศ 
รับสมัครบุคคลเพ่ือแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร   
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ)  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์กีฬา  
จ านวน  ๑  อัตรา และต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจ าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน  ๑  อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ 
๒. ค ุณสมบัต ิของผู ้ม ีส ิทธ ิสม ัครเข ้าร ับการสอบแข่งข ันต ้องม ีค ุณสมบัต ิตามมาตรา  ๗  แห ่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยอนุโลม  ดังนี้ 
            ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
    ๑.  มีสัญชาติไทย 
    ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
    ๓.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    ๔.  ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้   

            ๒.๒  ลักษณะต้องห้าม 
   ๑.  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   ๒.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ  ก.พ.อ.  
           ๓.  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

/๔.  เป็นผู้บกพร่อง... 
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                 ๔.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๕.  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
   ๖.  เป็นบุคคลล้มละลาย  
   ๗.  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘.  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๙.  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
   ๑๐. เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

  อนึ่ง  ส าหรับพระภิกษุสามเณรทางมหาวิทยาลัยฯ  ไม่รับสมัครแข่งขันและไม่อาจให้เข้า
รับการแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  ฝ่ายบริหาร              
ที่  นว  ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  
ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 
  ๒.๓  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
         รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายหมายเลข  ๑ 

๓.  การรับสมัคร 
              ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์  ๐๔๒ – ๘๓๕๒๒๔ – ๘ ต่อ ๔๑๑๑๕, ๔๒๑๑๑ 

๔.  หลักฐานที่จะต้องน าไปย่ืนในวันสมัคร  
   ๔.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
 ๔.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแล้ว  
และใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ   
 ๔.๕  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  จ านวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
 ๔.๖  ส าเนาทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
 ๔.๗  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน)  ขนาด  ๑  นิว้  จ านวน  ๓  รูป 
 ๔.๘  ส าเนาเอกสารการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ๑  ฉบับ   
 
 

/๔.๙  หนังสืออนุญาต.... 
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   ๔.๙  หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู ้มีอ านาจสั ่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุ  
เมื่อสอบได้ส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  (ถ้ามี)   
 ๔.๑๐  ส าเนาหลักฐานแสดงพ้ืนฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
 ๔.๑๑  ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ  อายุไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันที่ยื่นสมัคร   
                    ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครน าหลักฐานฉบับจริงมาแสดงและส าเนาหลักฐานต้องมีการรับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อมกับลงลายมือชื่อก ากับทุกฉบับ (ยกเว้น ข้อ ๔.๙ และข้อ ๔.๑๑ ให้น าฉบับจริงมายื่นเท่านั้น) 

๕.  เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ  ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่น ไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ   
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ๕.๒  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
             ผู้สมัครสอบ   คุณวุฒิระดับปริญญาตรี       ช าระค่าธรรมเนียม  ๔๐๐  บาท 
   เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขัน และก าหนดวัน เวลา   
สถานทีส่อบและก าหนดการสอบ  ดังนี้ 

และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว  ณ  ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม  ๘ ชั้นและทาง  www.lru.ac.th
หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๔๒ - ๘๓๕๒๒๔  ต่อ  ๔๑๑๑๕ หรือ ๔๒๑๑๑ 

 

 
/๘.หลักเกณฑ์... 

ล าดับที่ รายการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ       ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ   

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ๒ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 

๔ ประกาศผลสอบ ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๓ 
๕ รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

http://www.lru.ac.th/
http://www.lru.ac.th/


- ๔ - 

๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
 โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และ 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข  ๒  

๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
             ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค รวมกันต้อง 
ไดค้ะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  การบรรจุหรือจ้างผู้ได้รับการแข่งขันให้เป็นไปตามล าดับคะแนนรวมที่สอบได้ 

๑๐.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขัน  ตามล าดับคะแนนสอบ   
ณ  ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล  อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และ 
ทาง  www.lru.ac.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว  ให้มีอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบก าหนด  ๒  ปี  นับแต่ 
วันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะอันเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค            
ดังนั้น  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการแข่งขัน  หรือมีพฤติกรรมท านองเดียวกันนี้        
โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

                                                                              
                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)  

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lru.ac.th/


 
 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข  ๑ 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) 

ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

.................................................... 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อต าแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ 
อัตรา

เงินเดือน 
จ านวน 

หมาย
เหตุ 

๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับ ปฏิบัติการ 
สังกัดศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๑. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
   ๑ .๑  ส า เร็จการศึ กษ า ในระดั บปริญ ญ าตรี  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ๒.๑ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป
ในส านักงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   ๒.๒ ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่าง ๆ  
   ๒.๓  ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ 
   ๒ .๔  วางแผนการท างานที่ รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   ๒.๕  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน
หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   ๒.๖  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้นเผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้  ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

๑๕,๐๐๐ ๑  



ล าดับ
ที ่

ชื่อต าแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ 
อัตรา

เงินเดือน 
จ านวน 

หมาย
เหตุ 

งานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
    ๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลา เปิด – ปิด  
ของสระว่ายน้ า 
    ๓.๓ คอยแนะน าผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ าให้
ปฏิบัติตามระเบียบการใช้สระว่ายน้ า 
    ๓.๔ ควบคุมระบบการจัดการน้ าและคอยดูแล
ทรัพย์สินภายในสระว่ายน้ าไม่ให้ช ารุดเสียหาย 
    ๓.๕ เจ้าหน้าที่ต้องนั่งประจ าเก้าอ้ีการ์ดและดูแล
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการตลอดเวลาเปิดบริการ 
    ๓.๖ ตรวจเช็คจ านวนผู้ใชบ้ริการสระว่ายน้ าใน
แต่ละวันและลงบันทึกประจ าวัน 
    ๓.๗ เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ห่วงยาง เชือก 
โฟม ไม้ช่วยชีวิต และแต่งกายให้เหมาะสม พร้อมที่
จะให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
    ๓.๘ กรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้จัดหา
ผู้ รับผิดชอบแทนและให้แจ้ งต่ อผู้ จั ดการหรือ
กรรมการสระว่ายน้ าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
    ๓.๙ การออกนอกบริเวณสระว่ายน้ าในเวลา
ปฏิบัติงานต้องแจ้งให้ผู้จัดการหรือคณะกรรมการ
สระว่ายน้ าทราบ และเขียนใบอนุญาตทุกครั้ง 
    ๓.๑๐ การกระท าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสระว่ายน้ า
ต้องแจ้งและได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ
และผู้จัดการสระว่ายน้ าทุกครั้ง         

๒ นักวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ปฏิบัติการ 
ประจ าห้องปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

๑. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้าน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้

๑๕,๐๐๐ ๑  



ล าดับ
ที ่

ชื่อต าแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ 
อัตรา

เงินเดือน 
จ านวน 

หมาย
เหตุ 

และเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติ งานเกี่ ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
      (๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วม
ด าเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ 
      (๒) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด 
ตรวจพิสูจน์  วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุ
ตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
      (๓ ) ร่วมปฏิบัติ งานด้านการรับรองระบบ  
การบริหารจัดการทดสอบความช านาญ จัดท า
ฐ าน ข้ อ มู ล ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร  ส่ ง เส ริ ม พั ฒ น า
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้า 
      (๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ และร่วมด าเนินการจัด
ฝึกอบรม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและทัน
ต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
      (๕) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (๖) ร่วมด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
เพ่ือให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ 
    ๒. ด้านการวางแผน 
       ว า งแผ น การท า งาน ที่ รั บ ผิ ด ช อบ  ร่ ว ม
ด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย



ล าดับ
ที ่

ชื่อต าแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ 
อัตรา

เงินเดือน 
จ านวน 

หมาย
เหตุ 

และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
    ๓. ด้านการประสานงาน 
      (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
      (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     ๔. ด้านการบริการ 
        (๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการส่วน
ราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้ทราบข้อมู ล ความรู้ต่ าง ๆ และน าไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด 
         (๒ ) เผ ย แ พ ร่  ถ่ า ย ท อ ด ค ว าม รู้  ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
      ๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

   

หมายเหตุ  สถานที่สอบภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ   



เอกสารแนบท้ายหมายเลข  ๒ 
 

หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) 
ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  จ านวน  ๒  อัตรา   
………………………………….. 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๑๐๐  คะแนน) 
      ๑.  ความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน   
      ๒.  ระเบียบกฎหมายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.  ทดสอบภาคปฏิบัติ 

ค.  สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน)  
     ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน  โดยการสัมภาษณ์หรือทดสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  และบุคลิกภาพอ่ืนๆ   

 
………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 


