
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกและแต่งตั้ง

เป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม
และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  สังกัด สาขาวิชาดนตรี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน สอนและวิจัย  
       ต าแหน่ง อาจารย์ (1 อัตรา) 
          อัตราเงินเดือน งบประมาณแผ่นดิน ระดับปริญญาโท ๒๖,๒๕๐ บาท,ปริญญาเอก ๓๑,๕๐๐ บาท 
           คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก  ด้านดุริยางคศิลป์ 
๒. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสอนและการขับร้อง 
๓. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสอนและการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทกีต้าร์ 
๔. มีประสบการณ์ในการควบคุมวงดนตรี เช่น วงสตริงคอมโบ วงบิ๊กแบนด์ และ วงแจ๊สแบนด์ เป็นต้น 
๕. มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และ การเรียบเรียงเพลง จะพิจารณาเป็นกรณี

พิเศษ 
๖. มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น TOEIC , TOEFL IELTS 

, CU-TEP , TU-PET , CEFR  (ไม่เกิน ๓ ปี ย้อนหลัง) 
๗. ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีส านักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ

ทั่วไปและไม่มีลักษะต้องห้าม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๒.๑ มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืนที่ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ 
๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.๔ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
๒.๕ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที ่

ก าหนดใน กฎ ก.พ.อ. 
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ ตามกฎหมาย 
อ่ืน 



 ๒ 

๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๒.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้  กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออก และกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ตามกฎหมายอื่น 
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ 

๓. ระยะเวลาการจ้าง   
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศ

ก าหนด จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก าหนด 
ต้องมีการทดลองการปฏิบัติงาน หากผลการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม ใน
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยก าหนดจะได้รับการต่อสัญญาจ้าง
และอาจได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

๔. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัคร ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐ – ๒๙ ต่อ ๕๑๒๑  หรือ ๐๖ ๑๐๔๐ ๗๙๕๑ 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 

๑. รับสมัคร 17 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  15 กันยายน 2563 

๓. 
สอบคัดเลือก 
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/เฉพาะต าแหน่ง 
- สอบสัมภาษณ์ 

18 กันยายน 2563 

๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 22 กันยายน 2563 

๕. รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 

6 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

 

 

 



 ๓ 

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร ** ให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัคร** 
- ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิและส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา  อย่างละ ๑ ฉบับ 
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว   จ านวน ๑  รูป 
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
- หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)    จ านวน ๑ ฉบับ 
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ(ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  จ านวน ๒๐๐ บาท 
- หลักฐานอื่น       จ านวน ๑ ชุด 

- ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ 

      ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 


