
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะท่ี ๒ 

____________ 
 

   ตามที่กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นหน่วยจ้างงาน ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติด เชื้ อ ไวรั ส โคโ รนา ๒๐๑๙ (COVD-19)  ท าหน้ าที่ ในการด า เนินการจ้ า งงานประชาชนใน พ้ืนที่ ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เพ่ือให้ผู้ว่างงานได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและความช านาญเฉพาะด้านใน
การประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต  
   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ก าหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะ ๒ ดังนี้ 
 
๑. ชื่อต าแหน่ง อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
 ๑.๑ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานตามภารกิจ  จ านวน ๑,๔๖๐ อัตรา   
 ๑.๒ อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน   
  ๑.๓ ระยะเวลาการจ้างงาน  ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๒. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 ๒.๑ งานด้านข้อมูล 
 หน้าที่ จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอ านาจเจริญ 
เช่น ข้อมูลด้านการเกษตร ด้านแหล่งน้ า ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 ๒.๒ งานด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 หน้าที่ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บเพ่ือน าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่ในอนาคต 
 ๒.๓ งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 หน้าที่ น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดหรือฝึกอบรมให้กับชุมชนเพ่ือส่งเสริม  
และสนับสนุนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในประเด็นส าคัญของชุมชน รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร และบริการ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๓.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 ๓.๒ อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 ๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๓.๔ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
 ๓.๕ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
  ๓.๖ ไม่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 
  ๓.๗ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาลตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” หรือโครงการ
เยียวยาเกษตรกรหรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอ่ืน ๆ ของรัฐบาลที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 
๔. ขอบเขตภาระการจ้างงาน พื้นที่ปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะ 
  ขอบเขตภาระการจ้างงาน  ภาระการจ้างงานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ  ในแต่ละภาระการจ้างงาน ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
๕.  วัน เวลา และเงื่อนไขการรับสมัคร 
  ๕.๑ วัน เวลาที่รับสมัคร 

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/mB66k8TqK2iyCpRRA ตั้งแต่บัดนี้ 
ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ 
 ๕.๒ เงื่อนไขการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจริง  ในกรณีที่พบว่า
ผู้สมัครให้ข้อมูลส าคัญท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการจ้างงานและเรียกเงินค่าจ้างที่ได้จ่ายไปแล้ว
ทั้งหมด 
 
๖.  หลักฐานการสมัคร 
  ๖.๑ ส าเนาบัตรประชาชน  
 ๖.๒ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
 ๖.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ๖.๔ ส าเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร 
 
๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับภาระงาน พ้ืนที่การปฏิบัติงานที่ผู้สมัครระบุ 
และส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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๘.  การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th 
 

 ประกาศ ณ วันที่    ๑๘     มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
         อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ ๒ 
ฉบับลงวันที่   ๑๘   มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
ขอบเขตภาระการจ้างงาน พื้นที่ปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะ 
 

ล าดับ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ/ 

SMEs/ Start up 

จ านวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 
 

๑ ๕๐ ต าบล ในจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและ
จังหวัดอ านาจเจริญ  

๑๕๐ - ศึกษาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farm) ของมหาวิทยาลัย 

- ส ารวจความพร้อม และความต้องการเกี่ยวกับ
การท าเกษตรอัจฉริยะของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

- จัดท าแผนการฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
Smart Farm ตามความต้องการของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ 

- ฝึกอบรม ถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยี 
Smart Farm ไปสู่เกษตรกรเป้าหมาย 

- จัดท ารายงานผลการท างาน และวิเคราะห์
ศักยภาพในด้านการเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนที่ 
รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และโอกาส
ของการท างานเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของ
มหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน
พ้ืนที่ที่รับมอบหมาย 

- จัดท าคลิปบรรยากาศการท างานในพื้นท่ีที่
ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑ คลิป 

๒ ๕๐ ต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และ
จังหวัดอ านาจเจริญ 

๑๕๐ - เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล 
และแนวคิดพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย์ 

- ส ารวจพื้นที่เพาะปลูกพืชอินทรีย์ และปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส ารวจ
ความต้องการในการท าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

- จัดท าแผนการฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตร
อินทรีย์ ตามความต้องการของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 

- ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร
อินทรีย์ไปสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นท่ี 



ล าดับ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ/ 

SMEs/ Start up 

จ านวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 
 

- จัดท ารายงานผลการท างานและวิเคราะห์
ศักยภาพในด้านการเกษตรอินทรีย์ รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และโอกาสของการ
ท างานเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของ
มหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน
พ้ืนที่ที่รับมอบหมาย 

- จัดท าคลิปบรรยากาศการท างานในพื้นท่ีที่
ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑ คลิป 

๓ ๕๐ ต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และ
จังหวัดอ านาจเจริญ 

๑๕๐ 
 

- เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล 
และแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
(Bio Economy) 

- ส ารวจข้อมูลผลผลิตทางด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายตามแบบฟอร์มที่จะ
ก าหนดต่อไป 

- วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและศักยภาพของ
พ้ืนที่ โดยยึดนโยบายเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
(Bio Economy) เป็นแนวทางการวิเคราะห์ 

- รวบรวม และผสานข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น จุด
ด้อยและศักยภาพของพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาในระดับ
ต าบล 

- จัดท ารายงานผลการท างานและ วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคในการท างาน 

- ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของ
มหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน
พ้ืนที่ที่รับมอบหมาย 

- จัดท าคลิปบรรยากาศการท างานในพื้นท่ีที่
ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑ คลิป 

๔ ๒๕ อ าเภอจังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและ
จังหวัดอ านาจเจริญ 

๑๐๐ - เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูล 

- ส ารวจและจัดท าข้อมูลแหล่งน้ าทางการเกษตร 
และแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

- รวบรวม และผสานข้อมูลให้เป็นข้อมูลภาพ
รวมของพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาแหล่ง
น้ าในพื้นท่ีเป้าหมาย 



ล าดับ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ/ 

SMEs/ Start up 

จ านวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 
 

- จัดท ารายงานผลการท างานและ วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค 

- ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของ
มหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน
พ้ืนที่ที่รับมอบหมาย 

- จัดท าคลิปบรรยากาศการท างานในพื้นท่ีที่
ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑ คลิป 

๕ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด 
ศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและ จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๕๖๐ - เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการ
เก็บข้อมูล 

- ส ารวจและน าเข้า ข้อมูล รายได้ รายจ่าย 
หนี้สิน การประกอบอาชีพ และผลกระทบ
จากการระบาดของโควิด ๑๙ ของประชาชน
ในต าบลที่ได้รับมอบหมาย 

- วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลสภาพ
เศรษฐกิจ รวมถึงวิเคราะห์สภาพปัญหา จัด
กลุ่มปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 
๑๙ ของต าบลที่ได้รับมอบหมาย  

- ท าแผนพัฒนา/ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของต าบลที่
ได้รับมอบหมาย 

- จัดท ารายงานผลการท างานและ วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคในการท างาน 

- ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของ
มหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน
พ้ืนที่ที่รับมอบหมาย 

- จัดท าคลิปบรรยากาศการท างานในพื้นท่ีที่
ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑ คลิป 

๖ เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
เทศบาลต าบลธาตุ 
อบต.โพธิ์ใหญ่ 
เทศบาลต าบลค าขวาง 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
เทศบาลเมืองวารินช าราบ อ าเภอ 
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
เทศบาลเมืองเดชอุดม อ าเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

๖๐ - เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูล 

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะชุมชน  
- ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะชุมชนที่ได้รับ

มอบหมาย 
- จัดท ารายงานผลการท างานและ วิเคราะห์

ปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
- ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของ

มหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน
พ้ืนที่ที่รับมอบหมาย 



ล าดับ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ/ 

SMEs/ Start up 

จ านวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 
 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ าเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ 
เทศบาลเมืองยโสธร อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร 
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

- จัดท าคลิปบรรยากาศการท างานในพื้นท่ีที่
ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑ คลิป 

๗ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ๕๐ - เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเก็บ  
ข้อมูล  

- ส ารวจและน าเข้าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารในชุมชนที่ได้รับ
มอบหมาย 

-  จัดท าข้อมูลและการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
ชุมชน 

-  ส ารวจ และน าเข้าข้อมูลภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมในพื้นท่ี 

- จัดท ารายงานผลการท างานและ วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคในการท างาน 

- ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของ
มหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน
พ้ืนที่ที่รับมอบหมาย 

- จัดท าคลิปบรรยากาศการท างานในพื้นท่ีที่
ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑ คลิป 

๘ ย่านเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานีและย่านเมืองเก่า 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

๔๐ - เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูล 

- ส ารวจและน าเข้าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารในชุมชนที่ได้รับ
มอบหมาย 

-  ส ารวจ และน าเข้าข้อมูลภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมในพื้นท่ี 

- จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านที่ได้รับ
มอบหมาย 

- จัดท ารายงานผลการท างานและ วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคในการท างาน  

- ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของ
มหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน
พ้ืนที่ที่รับมอบหมาย 

- จัดท าคลิปบรรยากาศการท างานในพื้นท่ีที่
ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑ คลิป 



ล าดับ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ/ 

SMEs/ Start up 

จ านวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 
 

๙ ๑๘ อ าเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ๒๐๐ - เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูล  

- การส ารวจและน าเข้าข้อมูลฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ อพ.สธ .โดยใช้
ตารางกรอกข้อมูลตามใบงาน ๙ ใบงาน 

- จัดท ารายงานผลการท างานและ วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคในการท างาน 

- ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และบริการของ
มหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน
พ้ืนที่ที่รับมอบหมาย 

- จัดท าคลิปบรรยากาศการท างานในพื้นท่ีที่
ได้รับมอบหมาย เดือนละ ๑ คลิป 

 


