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ประกาศคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่  043/๒๕๕9 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่  2/๒๕๕9 
--------------------------------------------- 

 
 ด้วยคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพ่ือบรรจุ 
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะสหเวชศาสตร์  ต าแหน่ง  อาจารย์ 
จ านวน  1  อัตรา  โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ  3(๒๕)  ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่  ๑๐๗๐/๒๕๕๗   
ลงวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ เรื่อง  การมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนด้านการบริหาร 
งานบุคคล  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

๑.  คุณสมบัติทั่วไปส าหรับผู้สมัคร 
 ๑.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  ภายใต้บังคับข้อ  11 (2) (ค) มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
  (๔)  ส าเร็จการศึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.บ.)  ก าหนด 
  (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
  (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
  (๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือเป็นโรค 
          ตามท่ี  ก.บ.บ.  ก าหนด 
  (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน  หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืน  
  (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๗)  เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญาและพ้นโทษ 
มายังไม่ถึงห้าปี  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
 



- ๒ - 
 

  (๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้  หรือกฎหมายอ่ืน 
                (๑๐)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ  องค์การ
มหาชน   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือกระท าการทุจริตในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
           (11)  เป็นผู้ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
          (12)  เป็นผู้เคยถูกศาลมีค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 ๑.๒  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  และต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร  ส าหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า  “ก าลังศึกษา”  “รอผลการสอบ”  
มหาวิทยาลัย 
จะไม่พิจารณา 
 ๑.๓  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต:  เกษียณก่อนก าหนด 
๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้สมัคร 
 ๒.๑  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  ทางด้านกายภาพบ าบัด  หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
 ๒.๒  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักงานบริการ 
 2.3  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
 2.4  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่เสพสิ่งเสพติดชนิดร้ายแรงที่
ทางราชการก าหนดไว้ 
 2.5  ประสบการณ์ท างานทางด้านคลินิกทางกายภาพบ าบัดอย่างน้อย  1  ปี  (ถ้ามี) 
 2.6  ประสบการณ์การสอนหรือความเชี่ยวชาญในสาขากายภาพบ าบัดทางระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต  (ถ้ามี) 
 ๒.7  หากเป็นชาย  ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว  (มีหลักฐานมาแสดง) 

๓.  วัน-เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  19  ตุลาคม  – 18  พฤศจิกายน  
๒๕๕9  ณ  ห้อง  MS ๑๐๗ ส านักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัย
บูรพา  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์  (๐๓๘)  ๑๐๓๑๖๘  ในวันและเวลาราชการ 

๔.  หลักฐานการสมัคร 
 ๔.๑  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย 
 ๔.๒  หลักฐานแสดงว่าส าเร็จการศึกษา  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๔  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
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 ๔.๕  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  หรือ  ๒  นิว้ 
    จ านวน  ๓  รูป  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน 
 ๔.๖  กรณี  ชื่อ-สกุล  ในหลักฐานต่าง ๆ  ไม่ตรงกัน  ให้ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล   
        มาแสดง  จ านวน  ๑  ชดุ 
 ๔.7  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน  (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๔.8  หลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่า “ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”  ค่าธรรมเนียม 
การสมัครสอบคัดเลือก  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  5๐  บาท   
 ๔.9  หากมีความประสงค์จะน าประสบการณ์การท างานจากหน่วยงานเดิมเพ่ือมาขอเทียบประสบการณ์ 
ในการก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนด  กรุณาแจ้งความประสงค์ในวันที่ได้รับการแจ้งการผ่านการสอบ 
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยบูรพา  ต้องมีผลคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ  Test  of  English  as  a  Foreign  Language  (TOEFL)  ตั้งแต่  550 ขึ้นไป  หรือมี 
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  International  English  Language  Testing  System  (IELTS)   
ตั้งแต่  6.0  ขึ้นไปหรือเทียบเท่าจากส านักทดสอบภาษาอังกฤษที่มีหลักฐานรับรองการเทียบเท่า   
 ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน  2  ปี 
 

๕.  ก าหนดวัน-เวลา  และสถานที่  ในการทดสอบ 
 วัน-เวลาในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

๖.  ประกาศผลสอบคัดเลือก 
 จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากมีการทดสอบผ่านไปแล้วประมาณ  ๑  สัปดาห์  ณ  ส านักงานคณบดี คณะ 
สหเวชศาสตร์  หรือโทร.  ๐-๓๘๑๐-๓๑๖๘  หรือ  http://alliedhs.buu.ac.th/   
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 

      (ลงชื่อ)          ประเสริฐ    มีรัตน์ 
         (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  มีรัตน์) 
                 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  ปฏิบัติการแทน 

      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 


