ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัดสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
________________________
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง ช่า งเทคนิค ปฏิบัติง าน สังกัดสานัก งานบริห ารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน ๑ อัตรา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญ ญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกั บ ข้ อ ๔ และข้ อ ๑๔ แห่ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
๑.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไปและลักษณะต้องห้ามทั่วไป
(๑) คุณสมบัติทั่วไป
๑) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี
๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(๒) ลักษณะต้องห้าม
๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมืองหรือเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
๓) เป็ น โรคที่ ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. ว่ า ด้ ว ยโรคที่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเป็ น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่ประกาศเพิ่มเติม
๔) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั่ งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
๕) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
๗) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาผิดทางอาญาเว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘) เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น
๙) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น
/๑.๒ คุณสมบัติ…

-๒๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
สำเร็จกำรศึกษำวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสำขำหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่น
สำขำช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงโยธำ สถำปัตย์ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้
๒. ลักษณะของการปฏิบัติงาน
๒.๑ ออกแบบและประมำณรำคำ กำหนดรำยละเอียดแบบ งำนปรับปรุงและซ่อมบำรุง
โยธำและสถำปัตย์
๒.๒ ควบคุมงำนก่อสร้ำง งำนปรับปรุง
๒.๓ ควบคุมและประสำนงำนซ่อมบำรุงโยธำ-สถำปัตย์
๒.๔ เป็นคณะกรรมกำรจัดจ้ำง/ตรวจกำรจ้ำง
๒.๕ เป็นคณะกรรมกำร/คณะทำงำนต่ำง ๆ
๒.๖ ซ่อมแซมบำรุงรักษำอำคำรสถำนที่
๒.๗ ตรวจสอบควำมชำรุดเสียหำยด้ำนงำนซ่อมบำรุงอำคำรสถำนที่
๒.๘ วำงแผนกำรปฏิบัติงำนซ่อมดูแลบำรุงอำคำรสถำนที่ภำยในมหำวิทยำลัย
๒.๙ ติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนกับผู้ขอใช้บริกำรที่จะเข้ำซ่อมงำน
๒.๑๐ จัดทำข้อกำหนดและรำยละเอียดประกอบแบบ
๒.๑๑ งำนโครงกำรพิเศษและงำนตำมนโยบำยเร่งด่วนของมหำวิทยำลัย
๒.๑๒ งานใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม Microsoft Office
๒.๑๓ งำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. ขอบเขตเนื้อหาวิชาการที่ใช้ในการสอบแข่งขัน
๓.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมและสถานการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๓) มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(๔) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
(๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและการควบคุมการก่อสร้าง
(๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบทางสถาปัตย์และวิศวกรรม ( สอบ
โดยใช้โปรแกรม AutoCAD )
(๓) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ข้อกาหนดและกำรประมำณรำคำ
๓.๓ ทดสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ทดสอบปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office พื้นฐาน
/๓.๔ ภาคความเหมาะสม…

-๓๓.๔ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่ ว นตัว อุปนิสั ย อารมณ์
ท่วงทีวาจา ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
๔. อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๑๖,๑๐๐ บาท สาหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นซึ่งเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ ส มั ค รสอบกรอกข้ อ มู ล การสมั ค รสอบผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th หัวข้อ สมัครงาน หรือ
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ สมัครงาน ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ) และชาระค่าสมัครสอบตามข้อ ๗ ทั้งนี้ จะ
ถือเอาวันที่ชาระค่าสมัครเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ลาดับเลขประจาตัวสอบแต่ละราย ให้เรียงตามวัน
เวลาที่ชาระเงินค่าสมัครเป็นหลัก
๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ ๑ กรอกข้ อ มู ล การสมั ค รสอบผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th หัวข้อ สมัครงาน หรือ
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ สมัครงาน โดยกรอกข้อมูลการ
สมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๖
ขั้ น ตอนที่ ๒ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ โดยผู้ ส มั ค รต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ไม่เกินวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ น.
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้สมัครสอบที่กรอกข้อมูลและชาระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ ว
สามารถเข้าเว็บไซต์การสมัครสอบเพื่อตรวจสอบสถานะการสมัคร และพิมพ์บัตรประจาตัวสอบสาหรับใช้ใน
การเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นต้นไป
๖. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัคร
ได้รับรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๖.๑ สาเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จานวน ๑ ฉบับ
กรณี ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาใหม่ ให้ ใ ช้ ห นั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ แ สดงว่ า เป็ น ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาแล้วแทนได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองคุณวุฒิจะต้องระบุวันที่สาเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันคือ ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๖.๒ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcripts)
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
๖.๖ สาเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานแสดงการสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นชาย)
/๖.๗ สาเนาหลักฐาน...

-๔๖.๗ สาเนาหลักฐานหรือเอกสารอย่างอื่น (ถ้ามี) เช่น หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยน
ชื่อตัว, หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๘ หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตามข้อ ๗
๗. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จานวน ๕๐ บาท ที่หมายเลข
บั ญชีธ นาคารกรุ งไทย สาขามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี
๓๙๓-๐-๑๘๕๘๘-๑ พร้อมแนบหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมในระบบสอบออนไลน์
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๘. กาหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบแข่งขัน ตลอดจน วัน เวลา และ
สถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร
สานักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๕-๓๐๓๒ และ เว็บไซต์
ระบบรั บ สมั ค รงานออนไลน์ http://jobs.ubu.ac.th หรื อ เว็ บ ไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
www.ubu.ac.th หัวข้อ สมัครงาน หรือ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/web/person
หัวข้อ สมัครงาน
๙. วิธีการสอบแข่งขัน
๙.๑ ทดสอบข้อเขียน
(๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๐๐ คะแนน
(๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๑๐๐ คะแนน
๙.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office พืน้ ฐำน
๙.๓ ทดสอบสัมภาษณ์
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑๐๐ คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตาม ๙.๓
จะต้องเป็นผู้ทไี่ ด้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ตาม ๙.๑ (๑) และ (๒) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค และ
เมื่อรวมคะแนนทั้ง ๓ ภาคแล้ว ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๑. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โดยจะเรียงลาดับจากผู้สอบที่
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาค
ความรู้ ค วามสามารถเฉพาะต าแหน่ ง มากกว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นล าดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า ได้ ค ะแนนในภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง เท่ากัน จะให้ผู้ สอบที่ได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และถ้าปรากฏว่าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้สอบที่ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบ
ในลาดับก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบผ่าน ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่
ประกาศผลสอบ
/ทั้งนี.้ ..

