ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
…….....................................……………
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ อุ บ ลราชธานี ลงวั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน ๑ อัตรา
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
หมายเหตุ
๑
นางสาวปวีย์สุดา สุธาทิพย์เจริญ
๒
นางสาวชัญญา กุลไธสง
๓
นางสาวพรนิภา จันทร์เจริญ
๔
นางสาวยุภา จาปี
๕
นางสาวชนากานต์ ยาตา
๖
นายอธิวัฒน์ พรมจาปา
๗
นางสาวพรรวิษา บุปผาวัลย์
๘
นางสาวศุภพร ประเทภา
๙
นางสาวนิตติญา พลงาม
๑๐
นางสาวสุดารัตน์ บุญอุ้ม
๑๑
นางสาววนิดา เนื้ออ่อน
๑๒
นางสาวปนัดดา พันธุ์ทอง

-๒ลาดับที่
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสลิลทิพย์ อารยะวงศ์ชัย
นายประพันธ์ ชมภูพื้น
นางสาวกฤตยา กิ่มเกลี้ยง
นายธวัชชัย อินทร์สาตร์
นางสาวสุรัญญา ราชอาษา
นายธนกร ธนสรรวนิช
นายสุชาติ เลิศวลีศรีกังวาน
นางสาวกุลธิดา ฟ้องเสียง
นางสาวสุพัตรา พรมหา
นางสาวพัชรินทร์ คนคล่อง
นางสาวเบญจวรรณ ดอกสะบา
นางสาวจินตราภรณ์ เพิ่มผล
นางสาวชุติมณฑน์ บาดาล
นายกรกช ทองประเสริฐ
นางกิติพร สืบอาณาติญพงษ์
นางสาวชุติมา โสภานเวช
นางสาวกฤษณา สมตา
นางสาวจุรีมาศ สมมิตร
นายธีรภัทร สอนพงษ์
นายภัทรดนัย พลสูงเนิน
นางสาววรรณนภารัสมิ์ ศรีบุญเรือง
นางสาววรัญญา วิทยาขาว
นางสาวศุภนิดา ไชยชนะ
นายวทัญญู วิทยาขาว
นางสาวสาวิตรี มีมาก
นายดนุพล ศรีแก้ว
นางสาวบุษบา โสภารักษ์
นางสาวนุชธิดา เพ็ญศรี

หมายเหตุ

-๓-

๒. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วันคัดเลือก
วันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๒

เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

รายละเอียดการคัดเลือก
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน

สถานที่
ห้องเรียนที่ ๓ อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ
ชั้น ๓

- ทดสอบสมรรถนะด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (สัมภาษณ์)

ห้องสัตตบุษย์
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ ชั้น ๔

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
๓.๓ ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตร กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิ จารณาไม่อนุญาตให้ เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
๓.๔ การเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้
๑) ห้ า มน าเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก ชนิ ด เข้ า ไปใน
ห้องสอบ
๒) ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่ น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการประเมินกาหนดให้
เท่านั้น

-๔๔) ต้ อ งเข้ า ประเมิ น กั บ กรรมการตามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การประเมิ น
กาหนดให้เท่านั้น
๕) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไป
แล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๖) ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา ที่
กาหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารั บการประเมินผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตก และไมมีสิ ทธิ์เข้ารับการ
ประเมินในตาแหน่งที่สมัครอีก
๗) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใด
นั่ ง ผิ ด ที่ ใ นการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะใดจะไม่ ไ ด้ รั บ คะแนนส าหรั บ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น
๘) เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตาแหน่ง
ที่สมัครและเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๙) เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมิน
อื่ น หรื อ บุ ค คลภายนอก และไม่ อ อกจากห้ อ งประเมิ น เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตและอยู่ ใ นความดู แ ลจอง
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
๑๐) ถ้ า สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ ง ค าตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
๑๑) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมินจะนาออกจากห้องประเมิน
ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
๑๒) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทา
ตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้
อนุญาตแล้ว
๑๓) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
๓.๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๓.๖ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใน
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ป้ายประกาศหน้าห้องกองบริหารงานบุคคล และ www.ubru.ac.th และ
www.personal.ubru.ac.th

-๕๕. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินทั้ง ๒ สมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมกัน
แล้ว ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ การจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

