
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดกองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
________________________ 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๑ อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๑๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน 
 ๑.๑ คุณสมบัตทิั่วไปและลักษณะต้องห้ามท่ัวไป 
  (๑) คุณสมบัติทั่วไป 

          ๑) อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
     ๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

    (๒) ลักษณะต้องห้าม 
   ๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมืองหรือเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   ๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
   ๓) เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีประกาศเพ่ิมเติม 
   ๔) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั่ งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว 
   ๕) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๗) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญาเว้นแต่  
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   ๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น 
   ๙) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น 

/๑.๒ คุณสมบัติ… 
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๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ จาก

สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 
๒. ลักษณะของการปฏิบัติงาน 

 ๒.๑ ส ารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาชน 
รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จัดท าข่าวสาร เอกสารความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

๒.๒ ออกแบบและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง  ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อสาธารณะ สื่อวิดีทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือสื่อสารพันธกิจและผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ   

๒.๓ ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา 
จัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือของรัฐบาล 

๒.๔ ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบั ติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

๓. ขอบเขตเนื้อหาวิชาการที่ใช้ในการสอบแข่งขัน 
๓.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 

(๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

(๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(๓) มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
(๔) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ    

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

๓.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
(๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีและแนวคิดว่าด้วยการประชาสัมพันธ์  

การสื่อสารองค์กร และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
 (๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย และการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม  
(๓) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและบริหารสื่ อเ พ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อยุคใหม่และสื่อสังคมออนไลน์ 
(๔) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมวลชนสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 
(๕) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมเฉพาะทางด้านการตกแต่งภาพและ

และตัดต่อวิดีโอพ้ืนฐาน  
/๓.๓ ทดสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์... 
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๓.๓ ทดสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ทดสอบปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office พ้ืนฐาน  
 

๓.๔ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว อุปนิสัย อารมณ์ 

ท่วงทีวาจา ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

๔.  อัตราเงินเดือน  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  ๒๑,๐๐๐ บาท คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.  การรับสมัครสอบ 
 ๕.๑ ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่ เว็บไซต์  
http://jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th หัวข้อ สมัครงาน หรือ 
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ สมัครงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  และช าระค่าสมัครสอบตามข้อ ๗ ทั้งนี้ จะถือเอา
วันที่ช าระค่าสมัครเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ล าดับเลขประจ าตัวสอบแต่ละราย ให้เรียงตามวันเวลาที่
ช าระเงินค่าสมัครเป็นหลัก 

  ๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบตามข้ันตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  ๑ กรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่ เว็บไซต์ 

http://jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th หัวข้อ สมัครงาน หรือ 
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ สมัครงาน โดยกรอกข้อมูลการ
สมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๖ 

  ขั้นตอนที่  ๒ ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยผู้สมัครต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ไม่เกินวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ น. 

  ขั้นตอนที่ ๓ ผู้สมัครสอบที่กรอกข้อมูลและช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว 
สามารถเข้าเว็บไซต์การสมัครสอบเพ่ือตรวจสอบสถานะการสมัคร และพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบส าหรับใช้ใน
การเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นต้นไป 

 ๖.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
   ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัคร
ไดร้ับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จ านวน ๑ ฉบับ 
กรณีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาแล้วแทนได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองคุณวุฒิจะต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันคือ ภายในวันที ่๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖.๒ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcripts)  จ านวน ๑ ฉบับ 
๖.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ 
๖.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน ๑ ฉบับ 
 

/๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรง... 
 
 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021091015465975.pdf
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๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 
๖.๖ ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานแสดงการส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นชาย)  
๖.๗ ส าเนาหลักฐานหรือเอกสารอย่างอ่ืน (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยน

ชื่อตัว, หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ   จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๖.๘ หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตามข้อ ๗ 

 ๗.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน 
  ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จ านวน ๕๐ บาท ที่หมายเลข

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี  
๓๙๓-๐-๑๘๕๘๘-๑ พร้อมแนบหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมในระบบสอบออนไลน์ 

  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

๘. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน  
      ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน และระเบียบเกี่ยวกับการ

สอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่  
อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๕-๓๐๓๒ 
และ เว ็บไซต์ระบบรับสมัครงานออนไลน์ http: / / jobs.ubu.ac. th หรือ เว ็บไซต์มหาวิทยาลัย
อุ บล ร าช ธ านี  www. ubu. ac. th หั ว ข้ อ  ข่ า ว รั บสมั ค ร ง าน  ห รื อ  เ ว็ บ ไ ซต์ ก อ งก า ร เ จ้ า หน้ า ที่  
https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ สมัครงาน 

๙.  วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน  
๙.๑  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ข้อเขียน) และทดสอบความรู้ความสามารถ

ด้านคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ห้องสอบและล าดับท่ีนั่งสอบ จะแจ้งให้ทราบในวัน
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน) 

๙.๒  สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ข้อเขียน) และโปรแกรมเฉพาะทางด้าน
การตกแต่งภาพและและตัดต่อวิดีโอพ้ืนฐาน ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๑๐.  วิธีการสอบแข่งขัน 
๑๐.๑  ทดสอบข้อเขียน   

         (๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   ๑๐๐ คะแนน                                           
    (๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ๑๐๐ คะแนน 
  ๑๐.๒  ทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

ทดสอบปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office พ้ืนฐาน  
  ๑๐.๓  ทดสอบสัมภาษณ์ 
    ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง    ๑๐๐ คะแนน 

  ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ตาม ๑๐.๓ 
จะต้องเป็นผู้ทีไ่ด้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
ตาม ๑๐.๑ (๑) และ (๒) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค  

/๑๑. ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน... 
 

http://www.ubu.ac.th/


-๕- 
 

 ๑๑. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง      
ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ อาคารส านักงาน
อธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๕-๓๐๓๒ และ เว็บไซต์ระบบ
รับสมัครงานออนไลน์ http://jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th 
หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน หรือ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ 
สมัครงาน 

 ๑๒. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
 สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 ๑๓. ประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณ
ป้ายประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์
หมายเลข ๐-๔๕๓๕-๓๐๓๒ และ เว็บไซต์ระบบรับสมัครงานออนไลน์ http://jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน หรือ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  
https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ สมัครงาน 

 ๑๔. วัน เวลา และสถานที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
ให้ผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในระหว่างวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ถึงวัน

จันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ ส านักงาน
อธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

  ๑๕. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้สอบผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค และ
เมื่อรวมคะแนนทั้ง ๓ ภาคแล้ว ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

  ๑๖. การประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โดยจะเรียงล าดับจากผู้สอบที่
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า   
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และถ้าปรากฏว่าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้สอบที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบ
ในล าดับก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบผ่าน ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่
ประกาศผลสอบ 
 ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศนี้ จะสมบูรณ์เมื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น เข้าท าสัญญาจ้างตามแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดแล้ว 
 

/ประกาศ  ณ  วันที่... 
 

http://www.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/


 
 

-๖- 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่      ๑๑      สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕             
       
         

   
            (นายอรรถพงศ์ กาวาฬ) 
                      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติราชการแทน 
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


