ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
………………………………………………………….………
ด้ว ยมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ อุบ ลราชธานี ประสงค์จ ะรั บสมัค รบุ คคลเพื่ อ จ้ างเป็ นพนัก งานราชการ
ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนั ก งานราชการ ลงวั น ที่ ๑๑ กั น ยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ
เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มเฉพาะงาน และกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ รอบที่
๔ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ลงวั น ที่ ๒๖ กั น ยายน ๒๕๕๙ จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
๑.๒ ชื่อตาแหน่ง
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน ๑ อัตรา
๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศหมายเลข ๑)
๑.๔ ค่าตอบแทน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี
เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
๑.๕ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๑.๖ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่บรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๒. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถ หรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่ เป็ น ผู้ เ คยถูก ลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่น
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียน
และปฏิบัติการ ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) ส าเนาปริ ญญาบัตรหรือหนังสื อรับรองการเรียนจบหลั กสู ตร และใบระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจอย่างช้า
ภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ – นามสกุ ล
ใบรับรองการผ่านงาน หรือใบรับรองประสบการณ์การทางานต่างๆ
๕) ถ้ า เป็ น ชายให้ น าหลั ก ฐานการผ่ า นหรื อ ได้ รั บ การยกเว้ น การเกณฑ์ ท หาร
มาแสดง
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง สาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งเสี ย ค่ า สมั ค รสอบส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค รตามอั ต รา ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด

๓
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีจะไม่คืนค่าสมัครสอบให้
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะ และก าหนดวั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น ในวั น ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ป้ายประกาศหน้าห้องกองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒ และทาง www.ubru.ac.th
และ www.personal.ubru.ac.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๕.๑ ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๓ ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที
วาจา เชาวน์ปัญญาและเจตคติ
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินทั้ง ๓ สมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมกัน
แล้ว ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๗. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดวั น สอบคั ด เลื อ กในวั น ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานที่ จ ะแจ้ ง ให้ ท ราบ
ตามข้อ ๔
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี จะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการเลื อกสรรตามล าดับ คะแนนสอบ
ณ ป้ายประกาศหน้าห้องกองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒ และทาง www.ubru.ac.th
และ www.personal.ubru.ac.th ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี หรือนับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๔
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลื อกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างและการค้าประกันสั ญญาจ้างตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๕
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ เช่น การจัดซื้อ – จัดจ้าง การเบิก – จ่าย
งบประมาณ ให้ บ ริ การข้อ มูล ทางด้านงานพัส ดุ ทั้ งภายในและภายนอกหน่ว ยงาน มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ และการปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทางด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ คอมพิ ว เตอร์
จากสถาบันการศึกษาที่สานักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
(๒) มีความรู้ ความสามารถในงานด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
(๓) มีประสบการณ์การทางานด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในหน่วยงานภาครัฐ
(๔) มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการทางาน สามารถใช้
โปรแกรม Window Office และ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ใบสมัครเลขที่……………….

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการทั่วไป
……………………………….
1. ขอมูลสวนตัว
ชื่อและนามสกุล
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….……………
ที่อยูที่ติดตอได………………………………………….……………
………………………………………………………….……………
หมายเลขโทรศัพท……………………………………………………

ติดรูปถาย
1 นิ้ว

สมัครตําแหนง
………………………………………………………
วัน/เดือน/ปเกิด
อายุ
……………………….. ………………………..
สถานที่เกิด
เชื้อชาติ

E-mail Address……………………………………………………..
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………..
ออกใหที่อําเภอ/เขต……………………จังหวัด……………………..
วันเดือนปที่ออกบัตร………………….หมดอายุ…………..………..

………………………... ………………………..
สถานภาพสมรส
สัญชาติ
……………………….. ………………………..
การรับราชการทหาร
ศาสนา
……………………….. ………………………..
อาชีพปจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………….
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน…………………………………………………………………………………………………..
2. ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม
ป พ.ศ.
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม

สถานศึกษา

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก

การฝกอบรม

3. ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทําในชวง 3 ปหลัง)
ป พ.ศ.
ชื่อและที่อยู
ตําแหนงงานและ
เงินเดือน
จาก
ถึง
ของหนวยงาน
หนาที่โดยยอ

สาเหตุที่ออกจากงาน

-2โปรดระบุความสําเร็จของงานที่ทําผานมาในชวง 3 ปหลัง (ถามี)

โปรดใหความเห็นเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้น ๆ เปนประโยชนตองานที่สมัครในครั้งนี้
อยางไรบาง

4. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี)

5. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลที่คุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยาระบุชื่อบุคคล
ที่เปนญาติหรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
ที่ทํางานปจจุบันและโทรศัพท ระบุความสัมพันธกับทาน

6. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 8 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไม
ตรงกับความจริง ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที

ลงชื่อ……………………………………………..ผูสมัคร
(……………………………………………)
ยื่นใบสมัครวันที่………..เดือน………………พ.ศ…………..

