ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้าปฏิบัตหิ น้าทีเ่ ป็น ลูกจ้างชั่วคราว
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและ
แต่ งตั้ งเข้ าปฏิ บั ติ ง านเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว สั งกั ด ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมกาญจนาภิ เษก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่ง พนักงานต้อนรับส่วนหน้า จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ ๑๑,๕๐๐.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
๒) มีจิตใจรักงานบริการ
๓) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
๔) มีความขยัน อดทน สามารถทางานเป็นกะได้
๕) สาเร็จการศึกษาที่สานักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
๑.๒ ตาแหน่ง พนักงานจัดเลี้ยง จานวน ๓ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑) สาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
๒) มีจิตใจรักงานบริการ
๓) มีประสบการณ์ในการทางานโรงแรมหรืองานจัดเลี้ยง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
๔) มีความขยัน อดทน สามารถทางานเป็นกะได้
๕) สาเร็จการศึกษาที่สานักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา

๒
๑.๓ ตาแหน่ง พนักงานบัญชีและการเงิน จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ ๑๑,๕๐๐.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาบัญชี
๒) มีจิตใจรักงานบริการ
๓) มีประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชี การเงิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
๔) มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๕) สาเร็จการศึกษาที่สานักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษะต้องห้าม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๕ ไม่เป็ น คนวิกลจริตหรือจิ ตฟั่ นเฟือนไม่สมประกอบเป็น คนเสมือนไร้ความสามารถหรือ เป็นโรคที่
กาหนดใน กฎ ก.พ.อ.
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบั น อุด มศึก ษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่แก้ ไขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ หรือตาม
กฎหมายอื่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
๒.๑๒ ไม่เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออก และกระท าผิ ดวินั ยตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ตามกฎหมายอื่น
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

๓
๓. ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ ผ่ านการสอบคั ดเลื อกและได้ รั บการจ้ างเป็ นลู กจ้ างชั่ วคราว จะได้ รั บการจ้ างเข้ าปฏิ บั ติ งานตั้ งแต่ วั นที่
มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด โดยจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกาหนด ต้องมีการ
ทดลองการปฏิบัติงาน หากผลการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยกาหนดจะได้รับการต่อสัญญาจ้างและอาจได้รับการ
พิจารณาบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
๔. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐๔๕๓๕ ๒๐๐๐ ต่อ ๕๑๒๒
ลาดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

๑.
๒.

รับสมัคร
( เว้นวันหยุดราชการ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
- ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป หรือ
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง และ
- สอบสัมภาษณ์

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๓.

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

๔.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

๕.
๖.

รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ubru.ac.th และ www.personal.ubru.ac.th

๔
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
สาเนาใบรับรองคุณวุฒิและสาเนาใบรายงานผลการเรียนที่สาเร็จการศึกษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ(ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
หลักฐานอื่น (ใบผ่านงาน (ถ้ามี))
** ให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัคร **

อย่างละ ๑ ฉบับ
อย่างละ ๑ ฉบับ
จานวน ๑ รูป
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑๐๐ บาท
จานวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

