
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏบิัติหน้าที ่

ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกและแต่งตั้ง
เข้าปฏิบัติงานเป็น    ลูกจ้างชั่วคราว   (สายสนับสนุน)  สังกัดส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร จ านวน  ๑  อัตรา  

                 อัตราค่าจ้าง ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  เดือนละ ๘,๖๙๐.- บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

๑) ส าเร็จการศึกษา ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
๒) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตอาสา และ มีใจรักในงานบริการ 
๓) มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ สามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติงานได้ 
๔) หากมีประสบการณ์ท างานจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ 
๕) ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา 

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ

ไม่มีลักษะต้องห้าม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๒.๑  มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืนที่ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ 
๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
๒.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.๔  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
๒.๕  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่ก าหนด

ใน กฎ ก.พ.อ. 
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๒.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 



 ๒ 

๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก และกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ตามกฎหมายอ่ืน 
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ 

๓. ระยะเวลาการจ้าง   
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่

มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด โดยจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก าหนด ต้องมีการ
ทดลองการปฏิบัติงาน หากผลการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม ในการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยก าหนดจะได้รับการต่อสัญญาจ้างและ
อาจได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

๔. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน

และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี อาคารเรียนและปฏิบัติการ  ชั้น ๒       
หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์ ๐๔๕๓๕ ๒๐๐๐ ต่อ ๕๑๒๒ 

  

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน 

๑. รับสมัคร                            (เว้นวันหยุดราชการ) ๙ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๓. 

สอบคัดเลือก 
    - ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  หรือ 
    - ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และ 
    - สัมภาษณ ์

๒  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ๗  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๕. รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๖. เริ่มปฏิบัติงาน ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

 



 ๓ 

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

 ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิและส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีนทีส่ าเร็จการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ฉบับ 

 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว   จ านวน ๑  รูป 

 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ  

 หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)    จ านวน ๑ ฉบับ 

 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ(ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)  จ านวน ๑๐๐ บาท 

 หลักฐานอ่ืน (ถ้ามี)      จ านวน ๑ ชุด 
** ให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัคร ** 

  ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดา บุญยืด) 
            รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 


