
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   

สังกัดส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
________________________ 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น   
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา สังกัดส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 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) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
   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 รัฐวิสาหกิ จ 
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... 
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๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้     
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

๒. ลักษณะของการปฏิบัติงาน 
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ 

งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัด
พิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ       
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายของหน่วยงาน 

๒.๒ ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
หนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒.๓ จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ื อเป็น
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๒.๔ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรม และสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

๒.๕ การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่
การศึกษา เช่น ออกรายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดท าวารสาร หรือเอกสารต่างๆ          
ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน      
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

๒.๖ ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษา 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  

๒.๗ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการ 
ศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  

๓. ขอบเขตเนื้อหาวิชาการที่ใช้ในการสอบแข่งขัน 
๓.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 

(๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

(๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(๓) มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 
 

/(๔) มีความรู้… 
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(๔) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ    
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
(๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด 

การเรียนการสอน 
(๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา การสรุปความ ค าศัพท์ทางวิชาการ 
(๓) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(๔) มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการอภิปรายผล 

๓.๓ ภาคความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office พ้ืนฐาน 

๓.๔ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว อุปนิสัย อารมณ์ 

ท่วงทีวาจา ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

๔.  อัตราเงินเดือน  
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  ๑๙,๕๐๐ บาท 

๕.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ๕.๑ รับใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ 
ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๓๐๓๐  
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ) หรือ 
 ๕.๒ สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครสอบแข่งขันและบัตรประจ าตัวสอบ 
จ านวน ๑ ชุด กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๖ ส่งทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองส่งถึง นายณัฐพล สายโสม กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมสั่งจ่าย  
ค่าสมัครตามข้อ ๗ (๕๐ บาท) ทางธนาณัติในนาม นายณัฐพล สายโสม เพ่ือรับเงินค่าสมัคร ณ ที่ท าการ
ไปรษณีย์ “สาขาเคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๐๐๐๙๓” (ไม่รับธนาณัติออนไลน์ ) ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือระยะเวลาการส่งใบสมัครตามวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์เป็นส าคัญ  
 อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะพิจารณาเรียงล าดับหมายเลขประจ าตัวสอบ   
ของผู้สมัครสอบแข่งขัน โดยจะเรียงล าดับจากผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ตาม ๕.๑ ก่อน แล้วจึงตามด้วย
ผู้สมัครทางไปรษณีย์ตาม ๕.๒ ตามวันที่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเอกสารและค่าสมัครสอบทาง
ไปรษณีย ์
 
 

/๖. เอกสาร… 
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 ๖.  เอกสารหรือหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนา
ถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน ๑ ชุด 
กรณีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาแล้วแทนได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองคุณวุฒิจะต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันคือ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๖.๒ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcripts) จ านวน ๑ ชุด 
๖.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด 
๖.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 

ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ส าหรับติดใบสมัคร ๑ รูป และติดบัตรประจ าตัวสอบ ๒ รูป) 
๖.๖ ผู้สมัครที่เป็นชายจะต้องมีส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐาน

แสดงการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป 
๖.๗ ส าเนาหลักฐานหรือเอกสารอย่างอ่ืน (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยน

ชื่อตัว, หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล, ใบส าคัญการสมรส, ใบส าคัญการหย่า ฯลฯ 
๖.๘ เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)  

            ทั้งนี้  ผู้สมัครที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์
เข้าสอบแข่งขัน 

 ๗.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน 
  ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จ านวน ๕๐ บาท 

๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
      ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตลอดจน วัน เวลา และ

สถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณป้ายประกาศกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
อธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ www.ubu.ac.th เข้า สมัครงาน หรือโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๔๕๓๕-๓๐๓๐ 

๙.  วิธีการสอบแข่งขัน 
๙.๑  ทดสอบข้อเขียน   

        (๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   ๑๐๐ คะแนน                                           
   (๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ๑๐๐ คะแนน 
  ๙.๒ ภาคความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์  ๑๐๐ คะแนน 
  ๙.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  ๑๐๐ คะแนน 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่
ได้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และภาคความรู้
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค 
 
 

/๑๐. เกณฑ์การ... 
 

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


-๕- 

  ๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป        

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ภาคความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค และเมื่อรวมคะแนนทั้ง ๔ ภาคแล้ว 
ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

  ๑๑.  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเรียงล าดับผู้สอบแข่งขันได้ จากผู้สอบที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้สอบทีไ่ด้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้
อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้
คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าปรากฏว่าคะแนนยังเท่ากันอีก 
จะให้ผู้สอบทีไ่ด้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศผล   
การสอบแข่งขัน 
    

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐             
 

         
                  (นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี) 
         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  ปฏิบัติราชการแทน 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 


