
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   

สังกัดกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
________________________ 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุ  

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จ านวน  ๑ อัตรา สังกัด 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้  

 

๑.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน 
 ๑.๑ คุณสมบัตทิั่วไปและลักษณะต้องห้ามท่ัวไป 
  (๑) คุณสมบัติทั่วไป 

           ๑) อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
      ๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

    (๒) ลักษณะต้องห้าม 
    ๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมืองหรือเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    ๒ ) เป็ นคนวิกลจริตหรือจิต ฟ่ัน เฟือน ไม่สมประกอบ เป็ นบุ คคล ไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
    ๓) เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีประกาศเพ่ิมเติม 
    ๔) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว 
    ๕) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    ๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๗) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญาเว้นแต่  
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    ๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น 
    ๙) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น 
   (๓) ไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่ง
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

/๑.๒  คุณสมบัติ... 
 



-๒- 
 
 

๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้     
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
 

๒. ลักษณะของการปฏิบัติงาน 
๒.๑ ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานการจัดท าแผน ประมวลผล พิจารณาเสนอแนะ 

เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒.๒ จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการ

ต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของมหาวิทยาลัย เช่น ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการรับนักศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

๒.๓ ให้บริการต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.4 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านแผนงาน 
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๒.5 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ขอบเขตเนื้อหาวิชาการที่ใช้ในการสอบแข่งขัน 
๓.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

(๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๓) มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
(๔) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
๓.๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

(๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
(๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
(๓) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
(๔) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
             /(๕) มีความรู้... 
 



-๓- 
 

 
(๕) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
(๖) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

๓.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
ทดสอบความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว อุปนิสัย อารมณ์ ท่วงที

วาจา ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

๔.  อัตราเงินเดือน 
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  ๑๙,๕๐๐ บาท 

๕.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ๕.๑ ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครตามข้อ ๖ ณ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๕-๓๐๓๐ 
ตั้งแต่วันที่  3๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที ่ 21  สิงหาคม  ๒๕๖๒ (ในวันและเวลาราชการ) หรือ 
 ๕.๒ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  และแนบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการรับสมัคร ตามข้อ ๖ พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามข้อ ๗ (จ านวน ๕๐ บาท เงินสดเท่านั้น) 
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ถึง “กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐”   
ตั้งแต่วันที่ 3๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่  1๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะ
ถือเอาวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นใบสมัคร  
 อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะพิจารณาเรียงล าดับหมายเลขประจ าตัวสอบของ
ผู้สมัครสอบแข่งขัน โดยจะเรียงล าดับจากผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ตาม ๕.๑ ก่อน แล้วจึงตามด้วยผู้สมัครทาง
ไปรษณีย์ ตาม ๕.๒ ตามล าดับ 

 

 ๖.   เอกสารหรือหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
๖.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน ๑ ชุด 
      กรณีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาแล้วแทนได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองคุณวุฒิจะต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันคือ ภายในวันที่ 21  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

๖.๒ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcripts) จ านวน ๑ ชุด 
๖.๓ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ส าหรับติดใบสมัครสอบ)  
๖.๔ ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานแสดงการส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นชาย) จ านวน ๑ ชุด 
๖.๕ ส าเนาหลักฐานหรือเอกสารอย่างอ่ืน (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยน

ชื่อตัว หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ อย่างละ ๑ ชุด 
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ ณ มุมล่างด้านขวาของ

เอกสารทุกหน้า ผู้สมัครที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน   
 

                   /๗.  ค่าธรรมเนียม... 
 



-๔- 
 

 

 ๗.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน 
  ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จ านวน ๕๐ บาท 

๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
      ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตลอดจน วัน เวลา และ

สถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ 26 สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ www.ubu.ac.th เข้า สมัครงาน หรือ
โทรศัพทห์มายเลข ๐-๔๕๓๕-๓๐๓๐ 

 

๙.  วิธีการสอบแข่งขัน 
๙.๑  ทดสอบข้อเขียน   

         (๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   ๑๐๐ คะแนน                                           
    (๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ๑๐๐ คะแนน 
  ๙.๒  ทดสอบสัมภาษณ์ 
    ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง    ๑๐๐ คะแนน 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ตาม ๙.๒ 
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
ตาม ๙.๑ (๑) และ (๒) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค  
 

๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้สอบผ่านจะต้องเป็นผู้ทีไ่ด้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค  
และเมื่อรวมคะแนนทั้ง ๓ ภาคแล้ว ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 

๑๑.  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเรียงล าดับผู้สอบแข่งขันได้ จากผู้สอบที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้
อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าปรากฏว่าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้สอบที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อน    
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศผล   
การสอบแข่งขัน 

    
ประกาศ  ณ  วันที่    22     กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒                  

                 
       (นายอรรถพงศ์  กาวาฬ)         

                                   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

http://www.ubu.ac.th/


 เลขประจ าตัวสอบ ……………….. 
 

 

ใบสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
--------------------------- 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย     
ต าแหน่ง ..................................................................................................................... ......................................... 
สังกดั ........................................................................................................................... ........................................ 
จึงขอแจ้งประวัติเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
๑. ชื่อ – นามสกุล ………………………………..…………………….………….………….…..……..……..............…….……………. 
๒. เกิดวันที่ …………... เดือน ….……...…………..……..…..…. พ.ศ. ….…………..…... อายุ ……..…... ป ี............ เดือน 
๓. หมายเลขประจ าตัวประชาชน ........................................................... ............................................................. 
๔. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี ………….....… หมู่ที่ …......… ถนน ………….…………………….….……….. 
ต าบล ……………..…………...……….. อ าเภอ ………………..…..….…….…… จังหวัด ……….……………………..……….…… 
หมายเลขโทรศัพท์ ........…………………….……….……….. LINE ID …..……………………………………………………………. 
๕. สถานภาพการสมรส    (    )  โสด     (    )  สมรส     (    )  หย่า     (    )  แยกกันอยู่     (    )  หม้าย 
๖. ชื่อปริญญาที่ได้รับ …………..………………………..…………………………………………………….….….…..…………..……… 
สาขาวิชา/วิชาเอก ………………………………………………..…………………………………………………………………………..… 
คะแนนเฉลี่ยสะสม …..…………........………..…. วันที่ส าเร็จการศึกษา .................…………………………………...………  
ชื่อสถานศึกษา ……….……..……………………………………………………………………………….……..…..……..………………… 
๗. อาชีพปัจจุบัน ……….………………………………………….………………………………………………………………………….… 
ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………….……………….……………… 
สถานที่ท างาน ................................................................................................................ .....................................  
เป็นเวลา …………..…. ป ี…………….... เดือน  
๘. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ ตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ   ทั้งนี้ หากมี
การตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าในภายหลัง และปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้  และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง
ใดๆ ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจกรอกข้อความอันเป็นเท็จ อาจเป็นความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้า
พนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

      ลงชื่อ …………………….………….……..……………… ผู้สมัคร 
                                                        วันที่ …………. เดือน ………………………. พ.ศ. …………..….     

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 


