ประกาศสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตาแหน่งพนักงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
สังกัด ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด้วยสำนักบริหำรทรัพย์ สินและสิทธิประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีควำมประสงค์รับสมัคร
บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวเงินรำยได้ ตำแหน่งพนักงำนทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ สังกัด ฝ่ำยบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงประกำศรำยละเอียดกำรรับสมัครดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงำนทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 วุฒิกำรศึกษำ ระดับ มัธยมศึกษำตอนต้น หรือคุณวุฒิที่ไม่ต่ำกว่ำนี้
2.2 เป็นบุคคลธรรมดำผู้มีสัญชำติไทย อำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
บริบูรณ์
2.3 เป็นชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว
2.4 ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ไม่ไร้ควำมสำมำรถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.5 ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำน
อื่นของรัฐวิสำหกิจหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
พระภิกษุสำมเณร นักพรต หรือนักบวช
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองกรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ใน
พรรคกำรเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิด
ลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
3. เงื่อนไขการจ้าง
3.1 อัตรำค่ำจ้ำง 8,690.00 บำท ต่อเดือน
3.2 กำหนดกำรจ้ำงครำวละไม่เกิน 1 ปี ตำมปีงบประมำณเงินรำยได้
3.3 กำรจ้ำงต่อในปีงบประมำณถัดไปจะขึ้นอยู่ผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ
/4. ลักษณะงำน...

-24. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
4.1 การปฏิบัติงานหน้าที่รายวัน
1) แยกถ้วย จำน ช้อน จำกเศษอำหำรในภำชนะที่บรรจุจำน ถ้วย ช้อนที่ใช้งำน
แล้ว
2) ล้ำงทำควำมสะอำดภำชนะ ถ้วย จำน ช้อน ด้วยน้ำยำล้ำงจำน
3) นำถ้วย จำน ช้อนที่ล้ำงทำควำมสะอำดด้วยน้ำยำล้ำงจำนแล้วไปนำเข้ำเครื่อง
ล้ำงจำนเพื่อทำควำมสะอำด และเคลือบแห้ง
4) คัดแยกถ้วย จำน ช้อน ที่ล้ำงทำควำมสะอำดด้วยเครื่องล้ำงจำนแล้ว โดยให้
จัดเรียงตำมหมำยเลขของร้ำนค้ำ
5) จัดวำงถ้วย จำน ช้อน ในตะกร้ำตำมหมำยเลขของร้ำนค้ำ เพื่อให้
ผูป้ ระกอบกำรสำมำรถรับถ้วย จำน ช้อนได้สะดวก รวดเร็วถูกต้อง
6) ล้ำงทำควำมสะอำดเครื่องล้ำงจำนเป็นประจำทุกวันและตรวจสอบกำรทำงำน
ในเบื้องต้นของเครื่องล้ำงจำน หำกมีกำรชำรุดเสียหำย ต้องรีบรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำทรำบเพื่อหำทำงแก้ไขต่อไป
7) ทำควำมสะอำดบริเวณภำยในโรงล้ำงทำควำมสะอำดภำชนะ กวำดหยำกไย่
ปัดฝุ่น กวำดพื้นเช็ดถูเป็นประจำทุกวัน
8) ตรวจนับถ้วยจำนที่ล้ำงทำควำมสะอำดในแต่ละวันพร้อมบันทึกรำยงำนเป็น
ประจำทุกวัน (ส่งบันทึกรำยงำนกำรตรวจนับ ถ้วย จำน ช้อน ทุก
วันจันทร์ ณ สำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์)
9) ตรวจนับถ้วย จำน ช้อนชำรุดเสียหำยในแต่ละวันพร้อมบันทึกรำยงำนเป็น
ประจำทุกวัน (ส่งบันทึกรำยงำนกำรตรวจนับ ถ้วย จำน ช้อน ทุก
วันจันทร์ ณ สำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์)
4.2 งานนวัตกรรม
1) ปรับปรุงขั้นตอนวิธีกำรล้ำงทำควำมสะอำดภำชนะให้สะอำดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
4.3 ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1) ให้บริกำรจัดเตรียมถ้วย จำน ช้อน แก่ผู้ที่มำขอยืม โดยได้รับอนุญำตจำกสำนัก
บริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เท่ำนั้น
2) ให้ปฏิบัติตำมคำสั่งได้อย่ำงถูกต้อง
3) ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยด้วยขั้นตอนหรือวิธีกำรที่ถูกต้อง
4) ทำงำนที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงครบถ้วนในเวลำที่เหมำะสม
5) ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุเป้ำหมำยตำมระยะเวลำที่เหมำะสม
6) รำยงำนควำมคืบหน้ำและผลกำรดำเนินงำนที่ได้รับมอบหมำยต่อ
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงต่อเนื่อง
5. วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีกำรสอบควำมรู้ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์
/-เชำวน์ปัญญำ...

-3- เชำวน์ปัญญำ ปฏิภำณไหวพริบ กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
- มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ
6. เกณฑ์ในการตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนควำมรู้ ค วำมเหมำะสมกั บต ำแหน่ ง
(สัมภำษณ์) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
7. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนำถูกต้อง และลงลำยมือชื่อ
กำกับไว้ในเอกสำรทุกฉบับ ดังนี้
1) สำเนำวุฒิกำรศึกษำหรือใบแสดงผลกำรศึกษำ จำนวน 1 ชุด
2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ชุด
3) สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ชุด
4) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำ ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด
1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
5) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย
โรค พ.ศ. 2549 ซึ่งแพทย์ออกให้แล้วไม่เกิน 15 วัน จำนวน 1 ฉบับ
6) ผู้สมัครสอบที่เป็นชำยจะต้องมีสำเนำหลักฐำนใบผ่ำนเกณฑ์ทหำร (แบบ สด.43)
หรือหลักฐำนแสดงกำรสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนักศึกษำวิชำทหำรชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
จำนวน 1 ฉบับ (เฉพำะผู้สมัครที่เป็นชำย)
7) สำเนำหลักฐำนหรือเอกสำรอย่ำงอื่น (ถ้ำมี) เช่น หนังสือสำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อตั ว, หนังสือ
สำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อสกุล, ใบสำคัญกำรสมรส, ใบสำคัญกำรหย่ำ ฯลฯ
8) หลักฐำนกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ
8. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่ำงวันที่ 28 กันยำยน 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลำคม 2565 (ในวัน และเวลำรำชกำร)
โดยส่งใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งำนบุคคล สำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เลขที่ 85
หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี รหัสไปรษณีย์ 34190
9. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 50 บาท
ช ำระค่ ำธรรมเนี ย มในกำรสมั ค รสอบ ได้ ที่ เจ้ ำ หน้ ำที่ ก ำรเงิน ณ ส ำนั ก บริ ห ำรทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ
ประโยชน์
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ที่สอบคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รสอบสำมำรถตรวจสอบรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบคั ด เลื อ ก วั น เวลำ และสถำนที่ ส อบ ที่ ป้ ำ ย
ประกำศหน้ำสำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และทำง www.ubu.ac.th/web/pnr เมนูข่ำวสมัครงำน ในวันที่
19 ตุลำคม 2565
ประกำศ ณ วันที่ 19 กันยำยน พ.ศ. ๒565
(รองศำสตรำจำรย์อดุลย์ จรรยำเลิศอดุลย์)
รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำร
สำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

