
 
(ส ำเนำ) 

 
ประกำศคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที ่ 001/๒๕๖๓ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  

------------------------------------- 
  

 ด้วยคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  มีควำมประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  จ ำนวน  2  อัตรำ  ดังนี้ 

1. ต ำแหน่ง  อำจำรย์  เลขท่ีต ำแหน่ง 91366 สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ จ ำนวน  ๑  อัตรำ  
2. ต ำแหน่ง  อำจำรย์  เลขท่ีต ำแหน่ง 91367 สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ จ ำนวน  1  อัตรำ 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 3(๒๕) ของค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ 
มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนงำนปฏิบัติกำรแทนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
ประกอบกับหนังสือคณะสหเวชศำสตร์ ที่  อว  81๒๐/0556  ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2  เรื่อง  ขอ
อนุมัติกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  ซึ่งจ้ำงด้วยเงินรำยได้ส่วนงำน (อัตรำ
ใหม่) และหนังสือคณะสหเวชศำสตร์ ที่ อว 8120/0739 ลงวันที่ 26 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยน
เงื่อนไขกำรบรรจุพนักงำนมหำวิทยำลัย และขออนุมัติด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย  จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำ  คณะสหเวชศำสตร์  ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
  ๑.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมควำมในข้อ 10 ของข้อบังคับ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย  พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
  (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
        ๑.  ภำยใต้ข้อบังคับ ๑๑ (๒) (ค)  มีสัญชำติไทย 
        ๒.  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
        ๓.  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        ๔.  ส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่ ก.บ.บ.  ก ำหนด 
  (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
        ๑.  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
        ๒.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ   
เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ประกำศก ำหนด 
        ๓.  เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้ หรือ
กฎหมำยอื่น 
        ๔.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
        ๕.  เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
        ๖.  เป็นบุคคลล้มละลำย 
        7.  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก และพ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปี  เว้นแต่เป็น
โทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
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        8.  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน  หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
        9.  เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับนี้ 
      10.  เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในรัฐวิสำหกิจ  
องค์กำรมหำชน  หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ  หรือกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
 1.๒  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
และต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อนวันปิดรับสมัคร  ส ำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่ำ “ก ำลังเรียน” 
หรือ“รอผลกำรสอบ”  มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำ 
 1.3  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเปลี่ยนเส้นทำงชีวิต : เกษียณก่อนก ำหนด 
 2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
   2.1  ต าแหน่ง อาจารย ์เลขท่ีต าแหน่ง 91366 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง คือ 
   2.1.1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือปริญญำเอกทำงด้ำนโภชนำกำรและกำร
ก ำหนดอำหำร  หรือโภชนศำสตร์  หรือโภชนวิทยำ  หรือเทียบเท่ำ และต้องผ่ำนกำรข้ึนทะเบียนเป็นนักก ำหนด
อำหำรวิชำชีพจำกสมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอำยุ  หรือ 
   2.1.2. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือปริญญำเอกทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ที่เก่ียวข้อง และส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีด้ำนโภชนำกำรหรือเทียบเท่ำ และต้องผ่ำนกำรขึ้นทะเบียน
เป็นนักก ำหนดอำหำรวิชำชีพจำกสมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอำยุ 
   2.2  ต าแหน่ง อาจารย์ เลขท่ีต าแหน่ง 91367 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  คือ 
   2.2.1  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือปริญญำเอกทำงด้ำนเทคนิคกำรแพทย์  
หรือทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ชีวภำพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 
และต้องมีใบประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ที่ยังไม่หมดอำยุ 
   2.2.2  ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน  หรือกำรวิจัย  หรือคลินิก  ที่เกี่ยวข้องกับงำน
ทำงด้ำนธนำคำรเลือด  หรือโลหิตวิทยำ  หรือจุลทรรศนศำสตร์คลินิก 
  2.3  ผู้สมัคร  ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
           1.  TOEFL (Paper)   คะแนนขั้นต่ ำ  550 
    2.  TOEFL  (CBT)      คะแนนขั้นต่ ำ  213 
    3.  TOEFL  (IBT)   คะแนนขั้นต่ ำ  79 
    4.  IELTS    คะแนนขั้นต่ ำ  6 
    5.  BUU-GET   คะแนนขั้นต่ ำ  65    
  ทั้งนี้ ผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน  2  ปี นับถึงวันสุดท้ำยของ 
กำรรับสมัคร 
 3.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแตว่ันที่ 2 มกรำคม 
2563  ถึงวันที่  31  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ณ  ส ำนักงำนคณบดี  ชั้น  ๑  อำคำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  โดยสอบถำมเพ่ิมเติมที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ 3168  ในวันและเวลำท ำกำรหรือ 
ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.buu.ac.th/  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลำท ำกำร 

http://personnel.buu.ac.th/
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 4.  หลักฐานการสมัคร 
  ๑.  ใบสมัครตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัย พร้อมกรอกข้อควำมถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  
  2.  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว  หรือขนำด 2 นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียว 
และถ่ำยไม่เกิน  ๖  เดือน  จ ำนวน  2  รูป 
  3.  หลักฐำนกำรศึกษำตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่มหำวิทยำลัยระบุไว้  ฉบับจริงพร้อม
ถ่ำยส ำเนำจ ำนวน  ๑  ชุด 
  4.  กรณีชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐำนต่ำง ๆ  ไม่ตรงกันให้น ำส ำเนำใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล 
มำแสดง  จ ำนวน 1 ชุด 
  ๕.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๑ ชุด 
  ๖.  หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย)  ฉบับจริง  พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน ๑ ชุด 
  ๗.  ใบรับรองแพทย์ จ ำนวน ๑ ฉบับ  
  ๘.  ส ำเนำผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมข้อ  2.3   
  ๙.  หลักฐำนผลงำนทำงวิชำกำร (ต ำแหน่งอำจำรย์) 
  10.  หลักฐำนกำรข้ึนทะเบียนเป็นนักก ำหนดอำหำรวิชำชีพจำกสมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่ง
ประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอำยุ  (เฉพำะผู้สมัครต ำแหน่ง อำจำรย์ เลขที่อัตรำ 91366  ตำมข้อ  2.1) 
  11. หลักฐำนใบประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ที่ยังไม่หมดอำยุ  (เฉพำะผู้สมัครต ำแหน่ง 
อำจำรย์  เลขที่อัตรำ 91367  ตำมข้อ  2.2) 
  12. หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบรับรองกำรฝึกอบรม กำรผ่ำนงำน ประวัติย่อ ประกำศนียบัตร 
เป็นต้น 
                13. หลักฐำนผลกำรตรวจสุขภำพทำงจิต *ต้องน ำผลกำรตรวจสุขภำพจิตวิทยำจำกโรงพยำบำลรัฐ 
จำกที่ใดที่หนึ่งดังต่อไปนี้*   
   ๑.)  สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ 
   ๒.)  โรงพยำบำลศรีธัญญำ 
   ๓.)  สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ 
   ๔.)  โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ - เฉลิมพระเกียรติ 
   ๕.)  โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ (คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) 
   ๖.)  โรงพยำบำลศรีนครินทร์ (คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 
   ๗.)  โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ (คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
   ๘.)  โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ   
  *อนุโลมให้น ำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรตรวจฯ  มำยื่น ณ วันสอบคัดเลือก* 
 5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร   
   ต ำแหน่งอำจำรย์  ๓๐๐  บำท  (สำมร้อยบำทถ้วน) 
 6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
       ๘  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่  http://alliedhs.buu.ac.th/   
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 7.  ก าหนดการคัดเลือกและสถานที่สอบ 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

1.  ต ำแหน่ง  อำจำรย์   
    เลขที่ต ำแหน่ง  91366  
    วันที่  22  เมษำยน  พ.ศ. 2563 
    เวลำ  09.00  -  12.00 น. 
2.  ต ำแหน่ง อำจำรย์ 
     เลขที่ต ำแหน่ง  91367 
     วันที่  22  เมษำยน พ.ศ. 2563 
     เวลำ  13.00 – 16.00 น. 

 
-  ทดสอบทักษะกำรสอน 
-  สอบสัมภำษณ์ 
1.  ผลคะแนนสอบทุกด้ำนต้องผ่ำน
เกินร้อยละ 70 
2.  ผลคะแนนรวมต้องผ่ำนร้อยละ 
80  ขึ้นไป) 
 

 
ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS 106) 
ทั้งนี้  หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง  
วัน –เวลำ  สถำนที่สอบ  จะแจ้งให้
ทรำบในวันที่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ 

  

 8.  ประกาศผลการคัดเลือก  
 วันที่  30  เมษำยน  พ.ศ. 2563  ที่  http://alliedhs.buu.ac.th/.  เพ่ือมำจัดท ำสัญญำจ้ำง
พนักงำนมหำวิทยำลัย  และสัญญำค้ ำประกัน  ณ  ส ำนักงำนคณบดี  คณะสหเวชศำสตร์  โดยให้จัดหำบุคคล
ดังต่อไปนี้เป็นผู้ค้ ำประกัน ลงนำมในสัญญำฯ ตำมล ำดับ  ดังนี้ 
 1.  บิดำหรือมำรดำ  หรือ 
 2.  พ่ีน้องร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน  หรือ 
 3.  ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถให้บุคคลตำม 1. และ 2.  ค้ ำประกันได้ 
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ ำประกัน  คือ 
    (ก)  ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่ำ 10,000 บำท   
เป็นผู้ค้ ำประกัน หรือ 
    (ข)  ผู้ค้ ำประกันซึ่งปฏิบัติงำนของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่  20,000 บำทข้ึนไป  
เหตุจ ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตำมข้อ 3. จะต้องมีหลักฐำนมำแสดง  เช่น  ใบมรณบัตร  ใบรับรองแพทย์  
จำกโรงพยำบำลของรัฐระบุว่ำผู้ค้ ำประกันไม่สำมำรถเดินทำงได้ หรือหลักฐำนอ่ืน  แล้วแต่กรณี  
   

 ประกำศ  ณ  วันที่  2  มกรำคม  พ.ศ. 2563 
 

          (ลงชื่อ)            มำรุต    ตั้งวัฒนำชุลีพร 
       (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำรุต    ตั้งวัฒนำชุลีพร) 
        คณบดีคณะสหเวชศำสตร์  ปฏิบัติกำรแทน 
       ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

http://alliedhs.buu.ac.th/

