
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
------------------------------------- 

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
จํานวน  ๑  อัตรา  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ  ลงวันที่ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ๑. ชื่อกลุ่มงาน  ตําแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
    กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
 
    ตําแหน่ง  นักวิชาการพสัด ุ
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     - ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ช่วยศึกษา ค้นคว้า 
รายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย 
ค่าบริการ อะไหล่ การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ ช่วยวิเคราะห์และประเมิน
คุณภาพของพัสดุ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซ้ือพัสดุ เป็นต้น ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
      - ปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
    อัตราว่าง   ๑  อัตรา 
     ค่าตอบแทน  ๙,๕๓๐.-บาท 
    สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    ระยะเวลาการจ้าง  ๑  ปี  ๗  เดือน (ตั้งแต่วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕) 
 
   ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิส์มัครเข้ารับการเลือกสรร 
    คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่าํกว่า ๑๘ ปี (นบัถึงวันปิดรับสมัคร) 
    (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 

/ (๖) ไม่เป็น...



 - ๒ - 
 

 
    (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน  และจะต้องนํา
ใบรับรองแพทย์  ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย 
     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย / เศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / พณิชยศาสตร์หรือ
บริหารธุรกิจ  หรือทางอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

   ๓. การรับสมัคร 
    ๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ณ  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  
ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ตั้งแต่วันที่   ๗ – ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ในเวลาราชการ  
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

วัน  เดือน  ป ี กําหนดการดําเนนิการ หมายเหตุ 
๓๑ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - แพร่ข่าวการรับสมัคร 
๗ – ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
(เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

- ขอใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัคร 
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์  ยืน่ใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น) 

๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ 
๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
- สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

๔  มีนาคม  ๒๕๕๔ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ ์
๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ - สอบภาคความเหมาะสมกับตาํแหน่ง (สัมภาษณ์) 
๙  มีนาคม  ๒๕๕๔ - ประกาศผลการเลือกสรร 
๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔ - รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  และทําสญัญาจา้ง 

สถาน ท่ี และ ห้ องสอบจะ
ประกาศใ ห้ทราบใน วัน ท่ี     
๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
ณ  กองบริหารงานบุคคล  
สํานักงานอธิการบดี  ช้ัน ๑  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
และทางเว็บไซต์ :  
http://www.udru.ac.th/   
และhttp://job.ocsc.go.th/ 

    ๓.๒ เอกสารและหลักฐานทีต่้องนํามาประกอบการย่ืนใบสมัคร 
      (๑) สําเนาใบปริญญาบัตร / ใบรับรองคุณวุฒิ  ซ่ึงสถานศึกษาออกให้ 
          โดยได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอย่างช้าภายในวันปิดรับสมัคร จํานวน   ๑   ฉบับ 
      (๒) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  จํานวน   ๑   ฉบับ  
      (๓) สําเนาทะเบียนบ้าน        จํานวน   ๑   ฉบับ 
      (๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ  จํานวน   ๑   ฉบับ 
      (๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑×๑.๕ นิ้ว 
              (ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายในคร้ังเดียวกันทั้งหมด) จํานวน   ๓   แผ่น 
      (๖) เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี) 
      (๗) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
      (๘) ถ้าเป็นชายให้นําหลักฐานการผ่านหรือการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง 
      (๙) เอกสารหลักฐานตามข้อ (๑),(๒),(๓),(๔),(๖),(๗) และ (๘) โปรดนําฉบับจริงมาด้วย 
 

/ ๓.๓ ค่าสมัคร...



 - ๓ - 
 

    ๓.๓ ค่าสมัครสอบ 
      ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบ   จํานวน  ๑๐๐  บาท   
    ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
      (๑) ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่ง  เม่ือเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
      (๒) ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์
สมัครสอบ ในข้อ ๒ วรรคสอง โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
สอบ  คือวันที่   ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ทั้งนี้  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะถือเกณฑ์ตามสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
      (๓) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าหลักฐานคุณวุฒิ  ซ่ึงผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  
มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  ในการสมัครสอบคร้ังนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ 

   ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และ
กําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา สถานที่ในการประเมิน  ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ณ  กองบริหารงานบุคคล  
สํ านักงานอธิการบดี   ชั้ น  ๑  อาคารเฉลิมพระ เ กียรติฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   และทาง เว็บ ไซต์   
http://www.udru.ac.th/ และ http://job.ocsc.go.th/ 

   ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครสอบจะได้รับการประเมินสมรรถนะ (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน)  ดังต่อไปนี้ 
    (๕.๑) ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป  ประเมินความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งทีรั่บ
สมัคร  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  จํานวน  ๑๐๐  คะแนน (หลักสูตรการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 
    (๕.๒) ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งโดยวิธีสอบ
ข้อเขียนหรือปฏิบัติ  จํานวน  ๑๐๐   คะแนน  (หลักสูตรการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 
     (๕.๓) ด้านความเหมาะสมกับตําแหน่งหรือความจําเป็นที่ต้องปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนการปฏิบัติงาน  
ความรับผิดชอบ  ความอดทน  การเสียสละ  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ  ท่วงทีวาจาโดยวิธีการสัมภาษณ์  
จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จะดําเนินการประเมินตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ ก่อน  และผู้ผ่านการ
ประเมินตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ ดังกล่าว  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในข้อ ๕.๓ ต่อไป 

   ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน  ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๕๐ การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้
คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

    ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
     มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามคะแนนสอบในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๔        
ณ  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และทาง
เว็บไซต์  http://www.udru.ac.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วัน
ข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

/ ผู้ที่ได้รับ...



 - ๔ - 
 

 
     ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการแล้ว  เม่ือรับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่  ต้องรายงานตัว
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กําหนด  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 

     ๘. การทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
    ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกําหนด 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 
                (นายณัติเทพ   พิทักษานุรัตน์) 
                  อธิการบดี 



 - ๕ - 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ลงวันท่ี  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

-------------------------- 
 
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ (จํานวน  ๓๐๐  คะแนน) 
ตําแหน่ง  นักวิชาการพสัด ุ
  ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (จํานวน  ๑๐๐  คะแนน) 
   มหาวิทยาลยัฯจะทาํการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ดังนี ้
   ๑.๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   ๑.๒  คณิตศาสตร์ 
   ๑.๓  ภาษาไทย 
   ๑.๔  การสรุปเหตุผล 
   ๑.๕  ระเบียบกฎหมายที่จําเปน็ต่อการปฏิบัติงาน 
   ๑.๖  สถานการณ์บา้นเมืองปัจจบุัน 
 
  ๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (จํานวน  ๑๐๐  คะแนน) 
   มหาวิทยาลยัฯจะทาํการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหนง่  ดังนี ้
    - วิชาพัสดุ  (๑๐๐ คะแนน) 
    การซ้ือ  การจ้าง  การควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย     
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  การบริหารงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  ตามระเบียบของทางราชการ  ตลอดจนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่จําเป็นและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
  ๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (จํานวน  ๑๐๐  คะแนน) 
   มหาวิทยาลยัฯจะทาํการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาํแหน่ง  ดังนี ้
   ๓.๑  ประวัติและประสบการณ์  
   ๓.๒  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา 
   ๓.๓  ความรู้ 
   ๓.๔  เจตคติต่อวิชาชีพ 
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