ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บลราชธานี มี ค วามประสงค์จ ะรั บสมัค รบุ คคลทั่ วไปเพื่ อ สอบ
คัดเลือกและแต่งตั้ง เป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย
สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่ง อาจารย์ (จานวน 1 อัตรา)
อัตราเงินเดือน ระดับปริญญาเอก 3๐,๐๐๐.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หรือ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) ต้องมีผลงานวิชาการย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
๔) มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น TOEIC TOEFL ฯลฯ
5) สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สานักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
6) ถ้ามีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวกับการสอนพร้อมแนบหลักฐานจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว จะต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษะต้องห้าม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๕ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ เป็น
โรคที่กาหนดใน กฎ ก.พ.อ.

๒
๒.๖ ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก พั ก ราชการ หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่แก้ไข เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ ตามกฎหมาย อื่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๒ ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อก และกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ตามกฎหมายอื่น
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ
๓. ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 โดยจะต้องทาสัญญาจ้างตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกาหนด ต้องมีการทดลองการปฏิบัติงาน หากผลการทดลอง
ปฏิ บั ติ ง านมีผ ลการประเมิน ว่ าเป็น ผู้ มีค วามสามารถเหมาะสม ในการปฏิ บั ติงานตามหลั กเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยกาหนดจะได้รับการต่อสัญญาจ้างและอาจได้รับการ
พิจารณาบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
๔. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

๑.

รับสมัคร

๒.

14 กรกฎาคม 2560

๔.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/เฉพาะตาแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

๕.

รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง

21 กรกฎาคม 2560

๖.

เริ่มปฏิบัติงาน

๓.

(เว้นวันหยุดราชการ) 21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560
7 กรกฎาคม 2560

18 กรกฎาคม 2560
1 สิงหาคม 2560

๓
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร ** ให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัคร**
 สาเนาใบรับรองคุณวุฒแิ ละสาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่สาเร็จการศึกษาอย่างละ ๑ ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
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 ๒๐๐ บาท
 หลักฐานอื่น
จานวน ๑ ชุด
- ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
- ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

