
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

____________ 
 

    ตามที ่กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม ได้ ประกาศให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการโดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที ่เป็นหน่วยงาน 
ในการประสานการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่  
และนักศึกษาให้มีงานทำ 
 

   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา ตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เป็นไปตามกรอบแนวทาง 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื ่อจ้างเหมา
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ดังนี้ 
 
๑. ชื่อตำแหน่ง อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
 ๑.๑ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมจำนวน ๔๕ อัตรา 
  ขอบเขตภาระงาน 
  รวบรวมข้อมูลชุมชนจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในตำบล 
ที่รับผิดชอบ เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช ๒ค. ทะเบียน ราษฎร์ JHCIS ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
รัฐในพื้นที่ จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของชุมชน เพื ่อนำมาใช้ในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ 
จัดทำนโยบาย แนวทางการพัฒนาตำบล และหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง 
  นักศึกษา จำนวน ๓๐ อัตรา 

๑) กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ หรือระดับปริญญาตรี
ตั ้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา หากศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชน รัฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

๒) มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการ
ปฏิบัติงาน 

๓) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office ทุกประเภท  
บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๑๕ อัตรา 

๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ทุกสาขาวิชา 
หากสำเร็จการศึกษาที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
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๒) มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการ
ปฏิบัติงาน 

๓) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office ทุกประเภท
ได้เป็นอย่างด ี 

 
 ๑.๒ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด รวมจำนวน 
๔๕ อัตรา 
  ขอบเขตภาระงาน  
    การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่       
การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา  การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับ
สภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค  (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
สงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม การระบาดในพ้ืนที่) ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่
อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง 
  ประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๐ อัตรา 

๑) อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  
๒) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
๓) มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการ

ปฏิบัติงาน 
๔) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office ทุกประเภท 

และหรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 

บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๑๕ อัตรา 
๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ทุกสาขาวิชา 

หากสำเร็จการศึกษาที ่เกี ่ยวข้องกับด้านการแพทย์หรือสาธารณสุข จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

๒) มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการ
ปฏิบัติงาน 

๓) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office ทุกประเภท  
 
 ๑.๓ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน ๓๐ อัตรา 
  ขอบเขตภาระงาน  
    รวบรวมและจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government 
Data) และหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



-3- 
 

 

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๓๐ อัตรา 

๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศ  

๒) มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการ
ปฏิบัติงาน 

๓) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล  
๔) หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและมีโน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ส่วนตัวจะได้รับ

การพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 ๑.๔ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสัมมาชีพของประชาชน รวมจำนวน ๗๕ อัตรา 
  ขอบเขตภาระงาน  
    ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และเป็นผู้นำในการจัด
กิจกรรม ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร หรือการท่องเที่ยวหรือการพัฒนา
ผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ อัตรา 

๑) อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
๒) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
๓) มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการ

ปฏิบัติงาน 
๔) มีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การผลิต

พืช/สัตว์ในระบบปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ หรือด้านการท่องเที่ยว  
  นักศึกษา จำนวน ๓๐ อัตรา 

๑) กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ หรือระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ในสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับการเกษตร การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ 
วิศวกรรม หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒) มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการ
ปฏิบัติงาน 

๓) มีความเชี่ยวชาญหรือมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในสาขาที่กำลังศึกษา 
บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๓๐ อัตรา 

๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ในสาขาวิชา
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์ การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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๒) มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการ
ปฏิบัติงาน 

๓) มีความรู้พื ้นฐานหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร หรือการ
ท่องเที่ยวหรือการพัฒนาผู้ประกอบการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
  ๑.๕ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพเสริมจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรมของชุมชน รวมจำนวน ๖๐ อัตรา 
  ขอบเขตภาระงาน  
  ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนให้ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าของชุมชนให้น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคและและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ อัตรา 

๑) อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
๒) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
๓) มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการ

ปฏิบัติงาน 
๔) มีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  นักศึกษา จำนวน ๑๕ อัตรา 

๑) กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ หรือระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์ การท่องเที่ยว ศิลปกรรมศาสตร์ 
การออกแบบ หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒) มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการ
ปฏิบัติงาน 

๓) มีความเชี่ยวชาญหรือมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในสาขาที่กำลังศึกษาอยู่   
บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๓๐ อัตรา 

๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ในสาขาวิชา
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยว ศิลปกรรม 
การออกแบบ นิเทศศาสตร์ หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๒) มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการ
ปฏิบัติงาน 

๓) มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านการพัฒนาสินค้า OTOP 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
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 ๑.๖ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  รวมจำนวน ๔๕ อัตรา 
  ขอบเขตภาระงาน  
  จัดการประชุม การฝึกอบรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม จัดทำสื ่อเพื ่อเผยแพร่ให้ความรู้  
แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสุขภาพในประชาชนกลุ่มต่างๆ การบริการ
ความรู้ด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ อัตรา 

๑) อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  
๒) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
๓) มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการ

ปฏิบัติงาน 
๔) มีความสามารถในการสื่อสาร มีความเป็นผู้นำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๓๐ อัตรา 
๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ทุกสาขาวิชา 
๒) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักใน

พ้ืนที่ที่ได้รับการคัดเลือก 
๓) มีความสามารถหรือประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการ

สิ ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการ/การ
บริหารธุรกิจ กฎหมาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

 
๒. ระยะเวลาการจ้างงานและอัตราค่าจ้าง 
 ๒.๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะทำการจ้างงานเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาจ้าง 
 ๒.๒ กำหนดอัตราค่าจ้าง ดังนี้ 
  ๑) ประชาชนทั่วไป  อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน 
  ๒) นักศึกษา   อัตราค่าจ้าง ๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

 ๓) บัณฑิต    อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
 
๓. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
   ๑) มีสัญชาติไทย 
    ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
    ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   ๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
   ๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
   ๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
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    ๗) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
    ๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๙) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    ๑๐) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    ๑๑) ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ 
 ๑๒) ไม่รับสมัครภิกษุ สามเณร นักบวชในทุกศาสนา 
 
๔. พื้นที่ปฏิบัติงานและจำนวนที่รับต่อตำบล  
  พ้ืนที่การปฏิบัติงานในจังหวัดอุบลราชธานี ๓ อำเภอ ๑๕ ตำบล ดังนี้ 
 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 
๑ สิรินธร ช่องเม็ก 
๒ เขมราฐ แก้งเหนือ 
๓ เขมราฐ ขามป้อม 
๔ เขมราฐ เขมราฐ 
๕ เขมราฐ เจียด 
๖ เขมราฐ นาแวง 
๗ เขมราฐ หนองนกทา 
๘ เขมราฐ หนองผือ 
๙ เขมราฐ หนองสิม 

๑๐ วารินชำราบ เมืองศรีไค 
๑๑ วารินชำราบ ธาตุ 
๑๒ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ 
๑๓ วารินชำราบ คำขวาง 
๑๔ วารินชำราบ คูเมือง 
๑๕ วารินชำราบ สระสมิง 

 
  จำนวนการรับต่อตำบล  

ชื่อตำแหน่ง 
จำนวนการรับต่อตำบล (คน) 

รวม 
ประชาชน นักศึกษา บัณฑิต 

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

๐ ๒ ๑ ๓ 

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและติดตาม
ข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด  

๒ ๐ ๑ ๓ 

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ๐ ๐ ๒ ๒ 
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ชื่อตำแหน่ง 
จำนวนการรับต่อตำบล (คน) 

รวม 
ประชาชน นักศึกษา บัณฑิต 

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสัมมาชีพของ
ประชาชน  

๑ ๒ ๒ ๕ 

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพเสริมจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของชุมชน 

๑ ๑ ๒ ๔ 

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

๑ ๐ ๒ ๓ 

รวม (ต่อตำบล) ๕ ๕ ๑๐ ๒๐ 
รวมทั้งสิ้น (๑๕ ตำบล) ๗๕ ๗๕ ๑๕๐ ๓๐๐ 

 
๕. วัน เวลา การรับสมัคร 
  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ  
 หรือส่งจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน ๑ ต ๑ ม” ตั้งแตบ่ัดนี ้ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 กรณีผู้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เท่านั้น  
 
๖. เงื่อนไขการสมัคร 
  ๑) ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจริง  ในกรณีที่พบว่า
ผู้สมัครให้ข้อมูลสำคัญท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการจ้างงานและเรียกเงินค่าจ้างที่ได้จ่ายไปแล้ว
ทั้งหมด 
  ๒) ผู้สมัครหนึ่งคน สามารถเลือกตำแหน่งและพ้ืนที่การปฏิบัติงานได้เพียงหนึ่งตำแหน่ง หนึ่งพื้นที่เท่านั้น 
หากผู้สมัครงานเลือกตำแหน่งหรือพ้ืนที่การปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่ง ถือว่าเอกสารการสมัครเป็นโมฆะ  
 
๗. หลักฐานการสมัคร 
  ๑) รูปถา่ยขนาด ๑ นิ้ว ๑ แผ่น 

๒) สำเนาบัตรประชาชน 
 ๓) สำเนาทะเบียนบ้าน 

๔) สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) 
๕) สำเนาใบสะสมผลการเรียน (ถ้ามี) 

  ๖) สำเนาหนังสือแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 
 เอกสารที่ยื่นในการสมัคร ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารทุกฉบับ 
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๘. วิธีการคัดเลือก  
 มหาวิทยาลัยจะทำการคัดเลือก ดังนี้ 

๑) การสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ๑๐๐ คะแนน 
โดยผู้ที่มีคะแนนสอบมากกว่า ๗๐ คะแนน จะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

๒) การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน 
ผู้ที่มีคะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์รวมมากกว่า ๘๐ คะแนนจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก

เป็นผู้ได้รับการจ้างงาน ตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อย  
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
๙. การประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกและวันเวลา 
  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือก วันเวลาและสถานที่การสอบคัดเลือก  
ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th หรือโทรศัพท์ ๐๔๕ ๓๕๓๐๔๒  
 
   
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


