
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ค) 

............................................................... 
  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ค) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม  

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับมาตรา ๖๕/๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม และขอ ๑๗ (๒) ขอ ๑๙ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวย การบริหารงาน
บุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัครคัดเลือก  ดังน้ี 
 
  ๑. ตำแหนง รายละเอียด และอัตราคาจาง 
   (ตามบัญชีแนบทายประกาศน้ี) 

  ๒. คุณสมบัติ 
    ๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้
   (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ 
   (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
   (ข) ลักษณะตองหาม 
   (๑) เปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง 
   (๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนโรค
ที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. 
     (๓) เปนผู อยู ในระหวางถูกสั่ งพักราชการ หรือถูกสั่ งให ออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน 
   (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
   (๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
   (๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ 

/(๙) เคยถกูลงโทษใหออก... 
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   (๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือ
กฎหมายอ่ืน 
   (๑๐) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
   (๑๑) สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขารับการเลือกสรร
เพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่  นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในขอ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และ   
ในกรณีสมัครสอบแลว ไดบวชเปนพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกัน หากยังคงสมณเพศ
อยูในวันสอบ      
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
     (ตามบัญชีแนบทายประกาศนี้) 

  ๓. หลักฐานการรับสมัคร 
(๑) ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณ (ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
(๒) รูปถายหนาตรง  ขนาด ๑  ๑.๕ น้ิว  จำนวน  ๑  แผน 
(๓) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน  ๑  ฉบับ 
(๔) สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript Record) จำนวน  ๑  ฉบับ 
(๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  ๑  ฉบับ 
(๖) สำเนาทะเบียนบาน    จำนวน  ๑  ฉบับ 
(๗) ใบรับรองแพทย     จำนวน  ๑  ฉบับ  
(๘) หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) 

   
   ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  หรือตรวจพบวาหลักฐานคุณวุฒิ  ซึ่งผูสมัครสอบนำมายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ หรือผูสมัครสงเอกสารหรือหลักฐานการสมัครไมครบ มหาวิทยาลัยจะถือวาผูสมัครสอบ
เปนผูขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแตตน และจะไมมีสิทธิในการเขารับการคัดเลือกในครั้งน้ี 

   ๔. วัน  เวลาและสถานทีร่ับสมัคร 
   ใหผูประสงคจะสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัคร ไดที่ https://www.udru.ac.th/hmrudru/ 
     ๔.๑ กรณีสมัครดวยตนเอง  
    รับสมัครต้ังแตวันที่ ๖ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ช้ัน ๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
    ๔.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย  
    รับสมัครต้ังแตวันที่ ๖ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยใหสงใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัคร และให
ระบุมุมซอง (สมัครงาน) สงมาตามที่อยู ดังน้ี  
    “กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี  ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ๖๔ ถนนทหาร ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐”  
   ทั้งน้ี  จะถือวันประทับตราไปรษณียเปนวันยื่นใบสมัคร 

     /๕. การประกาศรายช่ือ... 
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   ๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก พรอมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
คัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก พรอมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 
ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และทางเว็บไซต https://www.udru.ac.th/hmrudru/ 

  ๖. วิธีการคัดเลือก 
  การคัดเลือกจะดำเนินการสอบ โดยวิธีการสัมภาษณ จากประวัติและประสบการณ ปฏิภาณไหวพริบ 
ทัศนคติในวิชาชีพ ความมีมนุษยสัมพันธ ความเสียสละและมีจิตอาสาอุทิศตน เพ่ือประโยชนแกทางราชการ และ
จากแฟมสะสมผลงาน หรือผลงานความสามารถพิเศษอ่ืนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ หรืออยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร 

 ๗. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนน ในการประเมินสมรรถนะ ไมต่ำกวารอยละ 
๖๐ หรืออยูในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดคะแนนสูงสุดจะไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากคะแนนรวมเทากันจะใหผูไดรับเลขประจำตัวผูสมัครกอนเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา  

  ๘. การทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูที่ผานการเลือกสรรจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญาจางที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ก.บ.ม.) กำหนด 

  ทั้งนี้ ผูผานการเลือกสรรตองมารายงานตัวและจัดทำสัญญาจางและสัญญาค้ำประกัน (ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนดโดยจะประกาศใหทราบในวันประกาศผลการเลือกสรร) ณ กองบริหารงานบุคคล  
สำนักงานอธิการบดี ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และหากไมมาภายในกำหนด
วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ 

   จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
                   (นายจรูญ  ถาวรจักร) 
                              อธิการบดี 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ค) 

ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
------------------------------------------ 

 
ตำแหนงที่รับสมัครคัดเลือก จำนวน ๓ อัตรา  

(ระดับปริญญาตรี ๒ อัตรา /ระดับปริญญาโท ๑ อัตรา) 
 
๑. ตำแหนงนกัวิเคราะหนโยบายและแผน  จำนวน  ๒  อัตรา 
 ๑.๑ คณุวุฒิระดับปรญิญาโท  จำนวน  ๑  อัตรา (สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี) 
 คาจางคณุวุฒิระดับปริญญาโท ๒๖,๒๕๐  บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาใดสาขาหน่ึง ดังนี ้สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาสถิต ิ
สาขาวิชาสถิติประยุกต หรือสาขาอ่ืนที่เทียบไดทางคณิตศาสตร หรือสถติิ 
 หนาทีค่วามรบัผิดชอบ 
 (๑) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.พ.อ.กำหนด ไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนง สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับตำแหนงปฏิบัติการ 
  (๒) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูบังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ๑.๒ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  จำนวน  ๑  อัตรา (สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี) 
 คาจางคณุวุฒิระดับปริญญาตรี ๒๒,๕๐๐  บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหน่ึง ดังน้ี สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาสถิต ิ
สาขาวิชาสถิติประยุกต หรือสาขาอ่ืนที่เทียบไดทางคณิตศาสตร หรือสถติิ 
 หนาทีค่วามรบัผิดชอบ 
 (๑) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.พ.อ.กำหนด ไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนง สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับตำแหนงปฏิบัติการ 
  (๒) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูบังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
๒. ตำแหนงนติิกร  จำนวน  ๑  อัตรา (สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี) 
 คาจางคณุวุฒิระดับปริญญาตรี ๒๒,๕๐๐  บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร 
 หนาทีค่วามรบัผิดชอบ 
 (๑) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.พ.อ.กำหนด ไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนง สายงานนิติการ ตำแหนงนิติกร 
ระดับตำแหนงปฏิบัติการ 
  (๒) ปฏิบัติหนาที่ผูชวยนิติกร เชน ราง พิมพ เอกสาร สญัญา หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในสายงาน 
 (๓) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูบังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

******************************* 


