
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

------------------------------ 
        ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง   มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างลูกจ้าง

ชั่วคราว สายสนับสนุน  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารทรัพยากร จ านวน ๑ อัตรา  
         ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และ ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับข้อ ๑๑ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
๑. การรับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม  – 
วันอังคารที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ               
หมายเลข ๑ 

 
๓. ก าหนดการสอบคัดเลือก 

๓.๑  มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒                 
ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัยากร และทางเว็บไซด์  และ www.lpc.rmutl.ac.th 

๓.๒  สอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒    
๓.๓ ประกาศผลการคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ  งานประชาสัมพันธ์                 

กองบริหารทรัยากร และทางเว็บไซด์  www.lpc.rmutl.ac.th   
๓.๔  เริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๒ 

 
     ๔.   เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

 4.1  ส ำเนำใบปริญญำบัตร                จ ำนวน   ๑  ฉบับ 
          4.2 ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ที่แสดงว่ำมีคุณวุฒิกำรศึกษำ หรือคุณสมบัติตรง

ตำมก ำหนดกับต ำแหน่งที่สมัคร          จ ำนวน  1  ฉบับ 
          4.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน       จ ำนวน  ๑  ฉบับ          
          4.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน     จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

                 4.5 รูปถ่ำยหนำ้ตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร) จ ำนวน 1 รูป 

 

http://www.lpc.rmutl.ac.th/
http://www.lpc.rmutl.ac.th/
http://www.lpc.rmutl.ac.th/


      4.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ.อ. ว่ำด้วย ๕ โรค โดยต้องออกไม่   
เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร                              จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                     4.7 ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อนำมสกุล หรือ หนังสือรับรอง          
กำรผ่ำนงำน ใบผ่ำนเกณฑ์หำร   

                  4.8 หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน/ใบผ่ำนงำน (ถ้ำมี)  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  
ทั้งนี้ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับ ไว้ด้วย 

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศจริง  และต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือมีคุณวุฒิไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครอันเป็นเหตุท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับ
สมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

  
๖. หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการประเมิน  โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 
๗. เกณฑ์การตัดสิน 

๗.๑  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน 
๗.๒  ผู้ได้รับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องได้คะแนนสูงสุดในการคัดเลือกครั้งนี้ 
 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๔   มีนาคม   ๒๕๖๒ 

                    

                             
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี) 
                                                       รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร 

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

 
(ก)    คุณสมบัติทั่วไป  

            (๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์  
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๔) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 

 
(ข)  ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(๒) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่ 

ก าหนดในกฎ ก.พ.อ.  
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม พระราชบัญญัติ

หรือกฎหมายอื่น  
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า โดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ  
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น  
(๑๐) เป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติในหน่วยงานของรัฐ หมายเหตุ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันท าสัญญา ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ ลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 2    

                         

ตำรำงแนบท้ำยประกำศรับสมัครลูกจ้ำงชั่วครำว 
สังกัด กองบริหำรทรัพยำกร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง 

 

ล ำดับ
ที ่

ต ำแหน่ง คุณวุฒิ 
จ ำนวน 

)อั ตรำ(  
คุณสมบัติที่รับสมัคร หมำยเหตุ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญำตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำไม่ต่ ำกว่ำนี้ (ทุกสำขำวิชำ) 
๒. มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี 
๓. มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี 
๔. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรให้บริกำรและกำรบริหำรงำนทั่วไป 
๕. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๖. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรศึกษำหำข้อมูลวิเครำะห์ปัญหำต่ำง ๆ ได้ 
๗. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร งำนธุรกำร กำรบริกำร จะได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
 
 

1. สิทธิประกันสังคม 
2. อัตรำเงินเดือน           
    15,000 บำท 

 


