ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย
---------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้ง
เป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม
และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คาปรึกษา แนะนา แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน สอนและวิจัย
ตาแหน่ง อาจารย์ (๒ อัตรา)
อัตราเงินเดือน งบประมาณแผ่นดิน ระดับปริญญาโท ๒๖,๒๕๐ บาท,ปริญญาเอก ๓๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (ผู้สมัครต้องมีเอกสารข้อ 1 – 6 ครบถ้วนในวันที่สมัคร)
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสาธารณสุขชุมชน หรือ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน ในหลักสูตรที่มีกาหนดให้มีการศึกษารายวิชา (Course Work) ร่วมด้วย
เท่านั้น และ
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สานักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
๔. มีประสบการณ์สอนทางด้านสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมแนบหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
๕. มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น TOEIC , TOEFL IELTS
, CU-TEP , TU-PET , CEFR (ไม่เกิน ๓ ปี ย้อนหลัง)
๖. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ไม่หมดอายุ
๗. มีประสบการณ์ทางานด้านสาธารณสุขในหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ
๘. มีตาแหน่งทางวิชาการ หรือ ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๙. มีประสบการณ์ทาวิจัยในด้านสาธารณสุข หรือ การป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง หรือ การบริหารงาน
สาธารณสุข จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษะต้องห้าม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

๒
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๕ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่
กาหนดใน กฎ ก.พ.อ.
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ ตามกฎหมาย
อื่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออก และกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ตามกฎหมายอื่น
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ
๓. ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศ
กาหนด จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 โดยจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกาหนด
ต้องมีการทดลองการปฏิบัติงาน หากผลการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม ใน
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยกาหนดจะได้รับการต่อสัญญาจ้าง
และอาจได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
๔. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับ การสอบคัดเลื อก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมั ครให้
ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัคร ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐ – ๒๙ ต่อ ๕๑๒๑ หรือ ๐๖ ๑๐๔๐ ๗๙๕๑
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
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กิจกรรม
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/เฉพาะตาแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างภายในวันที่
เริ่มปฏิบัติงานวันที่

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 – 18 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
25 กันยายน 2563
28 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563

๓
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร ** ให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัคร**
- สาเนาใบรับรองคุณวุฒิและสาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๑ รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
- หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)
จานวน ๑ ฉบับ
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ(ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
จานวน ๒๐๐ บาท
- หลักฐานอื่น
จานวน ๑ ชุด
- ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
- หนังสือรับรองผู้สมัครงาน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

