
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ สังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
________________________ 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ สังกัดส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๒ 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 คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้ามท่ัวไป 
  (๑) คุณสมบัติทั่วไป 

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

    (๒) ลักษณะต้องห้าม 
   ๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมืองหรือเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   ๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
   ๓) เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีประกาศเพ่ิมเติม 
   ๔) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ 
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… 
 



 
-๒- 

 
๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ จาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง   

อัตราที่ ๑ หากส าเร็จการศึกษาด้านที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาวัยรุ่น และมีเกียรติบัตร
หรือผ่านการอบรมหรือมีประสบการณ์ด้านสุขภาวะจิตจากหน่วยงานอ่ืน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

อัตราที่ ๒ หากมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคคลจากหน่วยงานอ่ืน
จนผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

อัตราที่ ๑ และอัตราที่ ๒ หากมีความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ Excel ขั้นสูงได้ 
และโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรม Infographic อ่ืน ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๒. ลักษณะของการปฏิบัติงาน  
อัตราที่ ๑  
ภาระงานส่งเสริมสุขภาวะและให้ค าปรึกษา 
(๑) บริการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Services) 
(๒) บริหารจัดการดูแลและพัฒนาสุขภาวะจิต (UBU Wellness Mind) 
(๓) ที่ปรึกษาด้านสุขภาวะจิต (UBU Advisors)  
(๔) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสุขภาวะจิตนักศึกษา (Web Services) 
(๕) รายงาน สรุปประเมินผล รายงานผล วิเคราะห์การด าเนินงานด้านสุขภาวะจิต 
รายละเอียดลักษณะของการปฏิบัติงานปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ 

อัตราที่ ๒  
(๑) บริการให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนานักศึกษา 
(๒) บริการสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
(๓) ติดตามประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าตามยุทธศาสตร์ 
(๔) จัดกิจกรรมและบริหารโครงการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ให้สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของนักศึกษา (สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม) 
(๕) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
(๖) บริหารจัดการงานวินัยนักศึกษา 
(๗)  งานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
รายละเอียดลักษณะของการปฏิบัติงานปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ 
 

๓. ขอบเขตเนื้อหาวิชาการที่ใช้ในการสอบแข่งขัน 
๓.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 

(๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

(๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(๓) มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 

/(๔) มีความรู้ความเข้าใจ… 
 
 



-๓- 
 
(๔) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ    

ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๓.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)  

อัตราที ่๑  
(๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

(Counseling Services)  
(2) มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการโครงการ กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะ

ของนักศึกษา 
(3)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบที่ปรึกษาด้านสุขภาวะจิตและการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร และสามารถวางแผนขั้นตอนการเผชิญเหตุและส่งต่อเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินกับนักศึกษา 

(4) มีทักษะหรือสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 

อัตราที่ ๒  
(๑ )  มี ความรู้ ค ว าม เข้ า ใจ เ กี่ ย วกับการ พัฒนานั กศึ กษาและศิ ษย์ เ ก่ า  

ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
(๒) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงการและการบริหารโครงการกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าตามยุทธศาสตร์และอัตลักษณ์ของนักศึกษา  
(๓) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2565 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมวลจริยธรรมของนักศึกษา พ.ศ.
2565 รวมทั้งประกาศ นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาภายใต้พันธกิจของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 

(๔) มีทักษะหรือสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
                                 

๓.๓ ทดสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ทดสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้ Microsoft Excel และโปรแกรมการ

ออกแบบส าหรับการน าเสนอข้อมูล 
 

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 าหนดอัตราเงินเดื อนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

/๕.  การรับสมัครสอบ... 
 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021091015465975.pdf


-๔- 

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 ตั้ งแต่ วันที่   
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  ถึงวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  และช าระค่าสมัครสอบตามข้อ ๗ ทั้งนี้ 
จะถือเอาวันที่ช าระค่าสมัครเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ล าดับเลขประจ าตัวสอบแต่ละราย ให้เรียงตามวัน
เวลาที่ช 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 ๒๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๒๓.๕๙ น. 

  ขั้นตอนที่ ๓ ผู้สมัครสอบที่กรอกข้อมูลและช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว 
สามารถเข้าเว็บไซต์การสมัครสอบเพ่ือตรวจสอบสถานะการสมัคร และพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบส าหรับใช้ใน
การเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นต้นไป 

 ๖.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
   ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัคร
ได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จ านวน ๑ ฉบับ 
กรณีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาแล้วแทนได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองคุณวุฒิจะต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันคือ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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 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. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์... 
 



-๕- 
 

๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน  
      ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน และระเบียบเกี่ยวกับการ

สอบแข่งขัน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๕-๓๐๓๒ และ เว็บไซต์
ระบบรับสมัครงานออนไลน์ http:// jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.
ubu.ac.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน หรือ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/web/person 
หัวข้อ สมัครงาน 

๙.  วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน  
๙.๑  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง

(ข้อเขียน) ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (สถานที่สอบ ห้องสอบ และ
ล าดับที่นั่งสอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน) 

๙.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

๑๐.  วิธีการสอบแข่งขัน 
๑๐.๑  ทดสอบข้อเขียน   

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

     ทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมการ
ออกแบบส าหรับการน าเสนอข้อมูล 
  ๑๐.๓  ทดสอบสัมภาษณ์ 
    ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง    ๑๐๐ คะแนน 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ตาม ๑๐.๓ 
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
ตาม ๑๐.๑ (๑) และ (๒) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค  
 

 ๑๑. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง      
ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ อาคารส านักงาน
อธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๕-๓๐๓๒ และ เว็บไซต์ระบบรับ
สมัครงานออนไลน์ 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) เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 อัตราที่ ๑ ในวันพฤหัสบดทีี่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
 อัตราที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

/๑๓. ประกาศรายช่ือผู้สอบ... 

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


-๖- 

 ๑๓. ประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 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 
ให้ผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในระหว่างวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ 
ส านักงานอธิการบดี (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   ๒๕   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖             
               

 
   

            (นายอรรถพงศ์ กาวาฬ) 
                      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติราชการแทน 
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 

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


เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖             
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ สังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

________________________ 
 

รายละเอียดลักษณะของการปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
อัตราที่ 1  ลักษณะของการปฏิบัติงาน 

1. บริการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Services) 
1.1 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษารายบุคคล รายกลุ่ม 
1.2 ประเมิน ส ารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักศึกษา เพ่ือ

ค้นหา อธิบาย ท านายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด 
บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น 

2. ระบบดูแลและพัฒนาสุขภาวะจิต (UBU Wellness Mind) 
2.1 วางแผนการด าเนินงานหรือแนวทางส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพจิตนักศึกษาให้มีสุขภาวะ

ที่ดี โดยออกแบบกระบวนการท างานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและจัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้
พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 

2.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (คณะกรรมการที่ปรึกษา/คณะกรรมการด าเนินงาน
ระบบดูแลและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/คณะท างานด้านการให้ค าปรึกษาและ  
สุขภาวะนักศึกษา ระดับคณะ 

2.3 ด าเนินการประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา/คณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแล
และพัฒนาสุขภาวะนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชานี/คณะท างานด้านการให้ค าปรึกษาและสุขภาวะ
นักศึกษา ระดับคณะ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2.4 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักศึกษาด้วยเครื่องมือ
และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

-  จัดโครงการส ารวจคัดกรองนักศึกษา เพ่ือที่ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล 
- จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา ทักษะที่จ าเป็น ด้าน Psychoeducation 

เพ่ือให้นักศึกษามีต้นทุนในการจัดการกับปัญหาหรือรับมือกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในชีวิตได้ 
-  จัดท าหลักสูตรออนไลน์ด้านการพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา (Self-Esteem) เพ่ือพัฒนา

นักศึกษาที่มีทัศนคติไม่ดีต่อตนเอง ขาดความภาคภูมิใจในตนเองหรือการนับถือตนเอง หรือคนท่ีต้องการสร้าง
ความมั่นใน ความเชื่อมั่นในตนเอง 

2.5 ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤติ ประสานความร่วมมือกับทีมงาน 
หน่วยงานภายในทั้ง 11 คณะ และหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลฯลฯ ในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 

2.6 ติดตามนักศึกษา (Follow Up Case) /ประสานอาจารย์ที่ปรึกษา Advisors/ประสาน
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. ระบบที่ปรึกษาด้านสุขภาวะจิต (UBU Advisors) 
3.1 วางแผนพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงาน 
3.3 พัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา โดยจัด workshop ให้

บุคคลากรที่ท างานด้านการดูแลและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา 
4. ระบบฐานข้อมูลสุขภาวะจิตนักศึกษา (Web Services) 

4.1 จัดท าโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาวะจิตนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑/๓ 



                   4.2 บันทึกข้อมูล รวบรวมสถิติด้านการให้บริการทั้งหมด เพ่ือประกอบการวางแผนและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

5. รายงาน สรุปประเมินผล รายงานผล วิเคราะห์การด าเนินงานด้านสุขภาวะจิต 
5.1 วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน 

-  วิเคราะห์รายงานผลสถิติการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Services) 
-  วิเคราะห์รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤต 
-  วิเคราะห์รายงานผลสถิติการติดตามนักศึกษา (Follow Up Case) 
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการดูแลและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5.2 สรุปประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการทุกโครงการ 
-  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานโครงการส ารวจคัดกรองนักศึกษา 
-  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาวะจิต

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรออนไลน์ด้านการพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา 

(Self-Esteem) 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
อัตราที่ 2  ลักษณะของการปฏิบัติงาน 

1.      บริการให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนานักศึกษา 
1.1. พัฒนาระบบกลไกแนะแนวให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรและอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การ

นักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมนักศึกษา สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
ด าเนินการภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  -  พัฒนา Soft Skill ด้านการแนะแนวให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรและอาจารย์ที่ปรึกษา
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  -  พัฒนาระบบและกลไกแนะแนวให้ค าปรึกษาบุคลากรและอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  -  จดัท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  -  จัดท าเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  -   จัดท าฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  -  จัดท าระบบการติดตามประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1.2   พัฒนาระบบผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 -  จัดอบรมบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้น านักศึกษา 
 -   จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
 -   พัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น านักศึกษา 
 -   จัดท าระบบการติดตามประเมินผลผู้น านักศึกษา 
 -   ศึกษาวิเคราะห์การแนะแนวให้ค าปรึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

2.     บริการสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
2.1   ระบบ UBU Web Template 

-   ดูแล ควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศในฐานะ Admin ของเว็บไซต์ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง  ๆ ผ่านเว็บไซต์ , Facebook,  

กลุ่ม, Pages ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
-  ปรับปรุงและลงข้อมูลในระบบจัดการเว็บไซต์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
-    สืบค้นข้อมูลและด าเนินการประชาสัมพันธ์ 

๒/๓ 



 
                 2.2 ระบบ UBU WebView : My UBU Application (Student Services) 
                 2.3 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
                 2.4 พัฒนาทักษะไอที (Smart IT) แก่ผู้น านักศึกษาและบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษา 
              3. ติดตามประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าตามยุทธศาสตร์ 

       - ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า การจัดท าการประเมินผลโครงการ 
  -  การศึกษารูปแบบของการประเมิน 
      - การก าหนดประเด็นของการประเมินให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนดในโครงการ 

- การออกแบบประเมิน 
      - การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      - การวิเคราะห์ข้อมูล 
      -  การสรุปผลและอภิปรายผลการประเมิน 
4.  จัดกิจกรรมและบริหารโครงการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์ เก่ า ให้สอดคล้องกับ 

อั ตลั กษณ์ ของนั กศึ กษา (สร้ างสรรค์  สามั คคี  ส านึ กดี ต่ อสั งคม)  และครอบคลุ มกิ จกรรม 5 ด้ าน  
(ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 

       5. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
                   5.1 การบริหารจัดการและให้บริการระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
                   5.2 ตรวจสอบ/จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
                   5.3 ดูแล ควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศในฐานะ Admin ของเว็บไซต์ระบบทะเบียน
กิจกรรมนักศึกษา 
                   5.4 การพัฒนาระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
                   5.5 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
                6. บริหารจัดการงานวินัยนักศึกษา 
                   6.1 สืบสวนข้อเท็จจริง สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ในชั้นการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีมีการกล่าวหาว่านักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.2558 
                   6.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
                   6.3 วิเคราะห์ปัญหา และวางระบบป้องกันการกระท าผิด 

                      7. งานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
                   7.1 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ระดับคณะ/ส านัก/หน่วยงาน 
                   7.2 จัดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ ๆ ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
                   7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่า
ด้วยกันและศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน เพ่ือสร้างสายสัมพันธ์ความเป็นเลือดสถาบัน 
                   7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการค้นหาศิษย์เก่าดีเด่นประจ าปีและเชิดชูเกียรติ 
                   7.5 จัดให้มีบริการต่าง ๆ แก่ศิษย์เก่าให้ได้รับความสะดวกและตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
                   7.6 จัดท าข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลเผยแพร่ไป
ยังศิษย์เก่า 

8. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๓/๓ 


