ข้อมูลการประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ
๑. คุณสมบัติอาจารย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) จานวน ๑ อัตรา
- เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker of English)
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่ กพ. รับรอง
- หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ - ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองนโยบายและแผน อาคารเรียน
และปฏิบัติการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ติดต่อ คุณจักร ขัมภรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์
หมายเลข ๐๙๘ – ๒๖๐๔๐๑๐
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเวปไซด์ www.ubru.ac.th.
- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเวปไซด์ www.ubru.ac.th.
๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามาประกอบการการยื่นใบสมัคร
๓.๑ ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอานาจของกฎหมาย
และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสถาบัน หรือ หนังสือรับรองผลการศึกษาว่าได้ศึกษา
ครบตามหลักสูตรแล้ว (ในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก)
๓.๒ ใบแสดงผลการเรียนตามรายวิชา (ในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก)
๓.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๑ รูป
๓.๔ สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จานวน ๑ ชุด
๓.๕ สาเนาหน้าวีซ่า จานวน ๑ ชุด
๓.๖ ใบรับรองแพทย์
๓.๗ หนังสือหลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ และหรือประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

Recruitment Announcement
Ubon Ratchathani Rajabhat University is seeking 1 (One) foreign English
instructor to teach English with the following qualifications and requirements below
Qualifications:
- Native speaker of English.
- Bachelor Degree or Higher in any fields.
- Experiences in teaching English would be an advantage.
- Good personality and interpersonal skills.
Date of application:
- Apply on May 5th - 21st, 2021. (Except weekend and holiday)
- Qualified name of candidate on May 24th, 2021, in website www.ubru.ac.th
- Interview on May 27th, 2021
- The result of recruitment will be announced on the university website www.ubru.ac.th.
on May 31st 2021
How to apply:
- Apply in person at Office of Policy and Plan Division, 1st floor, Learning and Operation
Building, Ubon Ratchathani Rajabhat University. Tel: 045-352000, ext. 5109.
- Apply via Email with application form and required documents to Jak.k@ubru.ac.th. or
Sirisuda.t@ubru.ac.th. Your documents should be sent as either a PDF or Microsoft
Word.
Required documents
- A resume
- A copy of certified document of degree diplomas
- A copy of transcript
- A copy of Passport and Visa Page
- 1 photo (1.5 inch taken within the last 6 months)
- Health certificate
- Application form

