
                                                  
 

                         
 
 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ 
ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

                                          ............................................................... 
 ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงิน รายได้  ต าแหน่ง อาจารย์  จ านวน 3 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงาน  ในสังกัด                 
กลุ่มวิชาการพยาบาลศาสตร์ จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
๑.๑  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๑.๒  หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
     ๑.๓  มีคุณสมบัติส่วนบุคคลพึงประสงค์ ได้แก่ 
  -  มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
  -  มีวิสัยทัศน์ 
  -  มีความเป็นผู้น า 
  -  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
  -  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
     ๑.๔  ไม่มีปัญหาเรื่องท่ีพักอาศัย 
 

   ๒. ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และจ านวนอัตราที่เปิดรับสมัคร 
     ๒.๑ ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ เพ่ือสอนทฤษฎีและปฏิบัติ  ในสาขาดังนี้ 
  ๒.๑.1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หรือสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ    
  ๒.๑.2 สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์   
  2.1.3 สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น    
  
 

 ๒.๒ ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และ 
    2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล  สาขา วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
สาขาวิชาการพยาบาล ผู้สูงอายุ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  และสาขาการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น  โดยมีประสบการณ์การปฏิบั ติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์การสอนทางการ
พยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ กรณีท่ี
ไม่มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาล ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล 
หรือหลักสูตรด้านการจัด การเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความ
เห็นชอบ 

 
 
 
 

/2.2.2 ส าเร็จการศึกษา... 
 

 

http://www.nurse.ubu.ac.th/sub/index.php?name=persernal&file=readpersernal&cat_idsend=15&cat_namesend=%C7%D4%AA%D2%A1%D2%C3%BE%C2%D2%BA%D2%C5%BC%D9%E9%E3%CB%AD%E8%E1%C5%D0%BC%D9%E9%CA%D9%A7%CD%D2%C2%D8
http://www.nurse.ubu.ac.th/sub/index.php?name=persernal&file=readpersernal&cat_idsend=16&cat_namesend=%C7%D4%AA%D2%A1%D2%C3%BE%C2%D2%BA%D2%C5%C1%D2%C3%B4%D2%B7%D2%C3%A1%E1%C5%D0%A1%D2%C3%BC%B4%D8%A7%A4%C3%C3%C0%EC
http://www.nurse.ubu.ac.th/sub/index.php?name=persernal&file=readpersernal&cat_idsend=15&cat_namesend=%C7%D4%AA%D2%A1%D2%C3%BE%C2%D2%BA%D2%C5%BC%D9%E9%E3%CB%AD%E8%E1%C5%D0%BC%D9%E9%CA%D9%A7%CD%D2%C2%D8
http://www.nurse.ubu.ac.th/sub/index.php?name=persernal&file=readpersernal&cat_idsend=15&cat_namesend=%C7%D4%AA%D2%A1%D2%C3%BE%C2%D2%BA%D2%C5%BC%D9%E9%E3%CB%AD%E8%E1%C5%D0%BC%D9%E9%CA%D9%A7%CD%D2%C2%D8
http://www.nurse.ubu.ac.th/sub/index.php?name=persernal&file=readpersernal&cat_idsend=16&cat_namesend=%C7%D4%AA%D2%A1%D2%C3%BE%C2%D2%BA%D2%C5%C1%D2%C3%B4%D2%B7%D2%C3%A1%E1%C5%D0%A1%D2%C3%BC%B4%D8%A7%A4%C3%C3%C0%EC
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  2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การบริหาร  และการศึกษา  โดยมีประสบการณ์การปฏิบั ติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี             
มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ กรณีที่ไม่มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาล ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูต รด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล                  
ที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 
 2.3 อายุไม่เกิน 45 ปี ส าหรับผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และอายุไม่เกิน 50 ปี ส าหรับผู้ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
 
 

๓.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ๓.๑ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ส านักงานเลขานุการ         

คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต ่ 
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ  
              ๓.๒ สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  
และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ งานบริหารบุคคล ส านักงาน
เลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ วงเล็บ มุมซองว่า “สมัครงาน” ภายในวัน
ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 
 

 ๔. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
     ๔.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตร และส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ทุกระดับ 
  จ านวน  ๑  ชุด (แสดงตัวจริงในวันสัมภาษณ์) 

    ๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ที่ยังไม่หมดอายุ   
  จ านวน  ๑  ชุด 
     ๔.๓ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ  จ านวน  ๑  ชุด 

    ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ชุด 
    ๔.๕ หากเป็นชาย  ต้องมีส าเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร          

  จ านวน ๑ ชุด 
    ๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว   

  จ านวน ๑ รูป 
    ๔.๗  ส าเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล 
    ๔.๘ หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ด้านการสอนทางการพยาบาล (โดยลงนามโดยผู้บังคับบัญชา

สูงสุดในหน่วยงานหรือส่วนราชการ) (ถ้ามี)  
 4.9  ผลการผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการเพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 (ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 

 4.10 กรณี ผู้ที่ยังไม่ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4.9 ให้ทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามข้อ 8.1  

 
 (ในกรณีที่หลักฐานไม่ครบจะถือว่าไม่สามารถพิจารณาคุณสมบัติได้ จึงไม่มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก ) 
 
 
 

/5. ค่าธรรมเนียม... 
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