ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่
ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและ
แต่งตั้งเข้าปฏิบั ติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน) สังกัด สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ระดับปริญญาตรี เดือนละ ๑๓,๓๐๐.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑.๑ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
๑.๒ มีประสบการณ์การเป็นล่ามภาษามือ หรือ เคยสอนผู้ที่หูหนวก
๑.๓ มีจิตบริการ ทางานช่วยเหลือนักศึกษาพิการได้
๑.๔ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทางานอย่างคล่องแคล่ว
๑.๕ สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สานักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษะต้องห้าม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 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 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่
กาหนดใน กฎ ก.พ.อ.
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

๒
๒.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๐ ไม่เป็ น ผู้ เคยถูกจ าคุกโดยคาพิ พากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษส าหรับ ความผิ ดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๑ ไม่ เป็ น ผู้ เคยถูก ลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรัฐ วิส าหกิจ องค์ก ารมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก และกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ตามกฎหมายอื่น
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ
๓. ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด โดยจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกาหนด
ต้องมีก ารทดลองการปฏิ บั ติงาน หากผลการทดลองปฏิ บั ติ งานมี ผ ลการประเมิน ว่าเป็ น ผู้ มี ความสามารถ
เหมาะสม ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยกาหนดจะ
ได้รับการต่อสัญญาจ้างและอาจได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
๔. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ผู้ป ระสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดใบสมัคร ให้ถูกต้อง
ครบถ้ว นและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ กองบริห ารงานบุ ค คล อาคารเรียนและปฏิ บั ติ ก าร ชั้ น ๒ และ
ทางเว็บไซต์ http://www.ubru.ac.th หรือ http://www.personal.ubru.ac.th
ลาดับที่

กิจกรรม

๑.

รับสมัคร

๒.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

๓.
๔.
๕.
๖.

(เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- สัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
๑๖ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ubru.ac.th และ http://www.personal.ubru.ac.th
หรือ โทร. ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐ – ๒๙ ต่อ ๕๑๒๒

๓
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร ** ให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัคร**
สาเนาใบรับรองคุณวุฒิและสาเนาใบรายงานผลการเรียนที่สาเร็จการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๑ รูป
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)
จานวน ๑ ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ(ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
จานวน ๑๐๐ บาท
หลักฐานอื่น (ใบผ่านงาน (ถ้ามี))
จานวน ๑ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

