
 

 
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 
ต าแหน่ง  อาจารย์   

สังกัดคณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
________________________ 

 

ด้วยคณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) เลขที่อัตรา  689   ต าแหน่ง อาจารย์  สังกัด
คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 อัตรา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๑๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
 ๑.๑ คุณสมบัตทิั่วไปและลักษณะต้องห้ามท่ัวไป 
  (๑) คุณสมบัติทั่วไป 

          ๑) อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
     ๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

    (๒) ลักษณะต้องห้าม 
   ๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมืองหรือเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   ๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
   ๓) เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีประกาศเพ่ิมเติม 
   ๔) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว 
   ๕) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๗) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญาเว้นแต่  
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   ๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น 
   ๙) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น 
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๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชา                
การบัญชีหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการบัญชี   

๒. ลักษณะของการปฏิบัติงาน 
    สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทาง
วิชาการชั้นสูงเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร  โดยปฏิบัติ
ตามภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

๓. ขอบเขตเนื้อหาวิชาการที่ใช้ในการคัดเลือก 
3.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง เกี่ยวข้องกับการบัญชี             

(๑๐๐ คะแนน) 
3.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน) 

(1) ทดสอบความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว อุปนิสัย อารมณ์ 
ท่วงทีวาจา ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

(2) ทดสอบสอน โดยให้ท่านจัดเตรียมสื่อการสอน 1-5 หน้า ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชีโดยใช้เวลาทดสอบสอน  10 - 15 นาท ี

๔.  อัตราเงินเดือน   
 4.1 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ คุณวุฒิปริญญาโท 28,000 บาท 
 4.2 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ คุณวุฒิปริญญาเอก  33,600 บาท 

๕.  การรับสมัครสอบ 
 ๕.๑ ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่ เว็บไซต์  
http://jobs.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที ่ 25 มกราคม 2566   ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์  2566  และช าระค่า
สมัครสอบตามข้อ ๗ ทั้งนี้ จะถือเอาวันที่ช าระค่าสมัครเป็นวันที่ยื่นในใบสมัคร ทั้งนี้ ล าดับเลขประจ าตัว
สอบแต่ละรายให้เรียงตามวัน เวลาที่ช าระเงินค่าสมัครเป็นหลัก 

  ๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบตามข้ันตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  ๑ กรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่ เว็บไซต์ 

http://jobs.ubu.ac.th โดยกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครตามข้อ ๖ 

  ขั้นตอนที่  ๒ ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยผู้สมัครต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ไม่เกินวันปิดรับสมัคร  คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา ๒๓.๕๙  น. 

  ขั้นตอนที่ ๓ ผู้สมัครสอบที่กรอกข้อมูลและช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว  
สามารถเข้าเว็บไซต์การสมัครสอบเพ่ือตรวจสอบสถานะการสมัคร และพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบส าหรับใช้ใน
การเข้าคัดเลือกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกฯ เป็นต้นไป 
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 ๖.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
  ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัคร
ได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท และหรือ
ปริญญาเอก จ านวน ๑ ชุด 

กรณีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาแล้วแทนได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองคุณวุฒิจะต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร
คัดเลือกคือวันอังคารที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2566   

๖.๒ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcripts) ปริญญาตรี ปริญญาโท และหรือ
ปริญญาเอก จ านวน ๑ ชุด 

๖.๓ ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด 
6.4 ส าเนาทะเบียน จ านวน 1 ชุด 
6.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 
๖.6 ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานแสดงการส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นชาย) จ านวน ๑ ชุด 
๖.7 ส าเนาหลักฐานหรือเอกสารอย่างอ่ืน (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยน

ชื่อตัว, หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ อย่างละ ๑ ชุด 
6.8 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  
(1) ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-TEST) และ

ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ และมีระยะเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ  
หรือ 
(2) มีผลการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานและมีระยะเวลาไม่เกิน

สองปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ ตามข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
(ก)  Test of English for International Communication (TOEIC)  
      ไม่ต่ ากว่า 600 คะแนน 
(ข)  International English Language Testing System (IELTS)  
      ไม่ต่ ากว่า 5.5 คะแนน 
(ค)  Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

(1) TOEFL (Paper Based)  ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
(2) TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ ากว่า 140 คะแนน 
(3) TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

(ง)  Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP)  
     ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

หรือ 
(3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

จากสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
6.9 ใบประกอบวิชาชีพหรือมีประสบการณ์สอน (ถ้ามี) 
6.10 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
 
 
 

/7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร... 



-Ci'.-

I .iClil QI Q,I 4 

~- fl1ti':i':i:1Jt1..1mmT"rn:1Jfl':ifl~L~em 

~?1lJ'fJ111i'a-!!"li'11~fi1011l.lbUEJl.lhlflT'l?llJ'mf'i'~biian '11'UTU cto 'U1'Vl La'Ub~'Ui11~ 
'lJ 

fi1011l.lb UmJm1?1lJ'mU''lJ:iio'U1fl111 'VlEJvnrii-11 tl zja "l.lvr11'Vlmi;rmpJ~11'!lo1u ( flru~'U~vr11P11?1111{)" 
.,J 

bfl'll'Vl ~b~-bfl-00(9)bfl(9)-b • 

, fi1n11lJbUEJl.lm1?1lJ'fl1f'i'~b~e:in'1~111~1EJ~'U1"111111mrul.~ 1 ~-!!i'U 
i:;:. n1'l\-1'Ll~n1':i'l.h:m1t1':i1a~t1~iia'Vl~R~L~t1n 11..1 L1~1 LL~::ilm1..1~tr~L~t1n 

II V fl.I di d 11¢11-. cf I.I cu GJ di GJ 

i:J ?Ill fl1fl ~ bfl e:i n?11m1rim1'1?1 e:i'U11 EJ'lle:Ji:Jl.l?l'Vlnb 'lJ11'U fl11fl~ bf! an 111~ e:i~'1'U 1'U 
'lJ 'lJ 

· b1fl1 bbfl~?lm'U~f'i'~Liian111v11..11'1..1~ni'~ &>o ii1..11fl:1J mctbb bi'U161l~1~'U'U-r'U?llJ'fl1-!!1'Ue:ie:i'U1m1 
http://jobs.ubu.ac. th vr~e:i bi'U 161l~flru~'U~V!11P11?1111{ •https://www.bus.ubu.ac.th 

0 QI Cl Q,I 4 

~- n1'1111J~ 1\.1 L1~1 LL~::flm\.l'Vlfl~L~e>n 

'1~bb~-!!1-lX'V111'U1'U1'U'lh~fl1P111ElzjeJ"1 1111:!.JoUB ~ 
' ., .. 

&>O. LnW'fln1':ii;J~fl1J 

~~'1~~1'Um1f'i'~biian 1~ '1~11im 1~fl~LL 'U'Uf'i'~Liie:irnb~fl~.f11fl 111~1n11~aEJfl~vrn~'U LLfl~ 
'lJ • . 

&>&>. n1':i'l.h::mfl':i1EJ~e>~~11..1m':iR\i!L~vn ... 
fl ru~'U ~vr11f"l1?1 l'1 { l.lvr11'Vl mi;r El ~'U ~ 11'!ln1u '1~tl1~ m P111EJzje:i~~1'U m 1 ~VI Lii e:i n 111v11..1 

1'lmni'~ m@ ii1..11R:1J mct'.bb 1V1E1'1~L~EJ-!!ci'1~'U'11n~~1um1~V1L~anm~fl~LL'U'U11lJ?1-!1?1V1fl-!llJ11111l.lci'1~'U 
• 'U 'U q 

~-!Id 11ElzjeJ~~1'Ufl11f'i'VIL~eJfl 1m-ifl~mEJ1 u1~EJ~bdfl1 C9) tJ ir'ULL~1'U~tl1~fl1Pli:J~fl11RVIL~e:Jfl 

f' 
~-!Id m1'U11'1 Lbfl ~ LL~-!l~w1-Um1'Ul.lvr1i'V1E11i;r El 1111:!.Jtl 1~ m f"ld '1~?1lJ'U1ruL~aen~-r'U m1 

' 'lJ 'lJ 

~VI b~e:J f11~'U11'1 bbfl ~ bb~-!I ~-!! b U'U~oU fl·:n'UlJVl1lVl Elli;r mTu b oU1vl1'1ruru1~1-!I l'lllJ Lb 'U'U~lJVl1l'Vl Ell~ El fl 1Vf'U ~ 
' "'"' 




