
 
(ส ำเนำ) 

ประกำศคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่ 017/2565 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนสนับสนุนวิชำกำร  
------------------------------------- 

  

 ด้วยคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  มีควำมประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงำนสนับสนุนวิชำกำร ประเภทวิชำชีพเฉพำะ ต ำแหน่ง นักกำยภำพบ ำบัด  เลขที่ต ำแหน่ง 91349
สังกัดศูนย์วิจัยบริกำรวิชำกำรสหเวชศำสตร์  จ ำนวน ๑  อัตรำ  
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 3(๒๕) ของค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ 
มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนงำนปฏิบัติกำรแทนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
ประกอบกับหนังสือคณะสหเวชศำสตร์ ที่ อว  81๒๐/236  ลงวันที่ 14  มีนำคม  พ.ศ.  2565 เรื่อง  ขออนุมัติ
กำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  ต ำแหน่งนักภำยภำพบ ำบัด จึงประกำศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนวิชำกำร  ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
  ๑.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมควำมในข้อ 12 ของข้อบังคับ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย  พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
  (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
        ๑.  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
        ๒.  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        ๓.  มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของมหำวิทยำลัย 
  (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
        ๑.  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
        ๒.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ   
เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  หรือเป็นโรคที่มหำวิทยำลัยประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
บริหำรงำนบุคคล 
        ๓.  เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำนหรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้ หรือ
กฎหมำยอื่น 
        ๔.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
        ๕.  เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
        ๖.  เป็นบุคคลล้มละลำย 
        7.  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
        8.  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หรอื
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
        9.  เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
      10.  เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือ
กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ 
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  1.๒  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำและต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อนวันปิดรับสมัคร  ส ำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่ำ 
“ก ำลังเรียน” หรือ“รอผลกำรสอบ”  มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำ 
  1.3  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเปลี่ยนเส้นทำงชีวิต:  เกษียณก่อนก ำหนด 
 

 2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
   2.1  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป  ในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ทำงกำยภำพบ ำบัดและ
ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สำขำกำยภำพบ ำบัด หรือใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด
ของสภำกำยภำพบ ำบัด 
   2.2  หำกมีประสบกำรณ์ทำงคลินิกด้ำนกำยภำพบ ำบัด จะรับพิจำรณำเป็นพิเศษ  หรือ 
   2.3  มีประสบกำรณ์ด้ำนคลินิกกำยภำพบ ำบัด  ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีขึ้นไป 
 

 3.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับกำรคัดเลือกสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่  19 เมษำยน ถึง 
6  พฤษภำคม  2565  สำมำรถสมัครได้ 3 ช่องทำง ดังนี้ 
  3.1 สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องส ำนักงำนคณบดี ชั้น 1  คณะสหเวชศำสตร์  ในวัน-เวลำ ท ำกำรและ
ช ำระค่ำสมัครด้วยเงินสด   
  3.2 ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ผู้ประสงค์จะสมัครสำมำรถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำร
สมัครและค่ำธรรมเนียมกำรสมัครทำงไปรษณีย์ มำที่ ส ำนักงำนคณบดี คณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
เลขที่ 169  ถนนลงหำดบำงแสน  ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131 ภำยในวันที่ 29 เมษำยน 
พ.ศ. 2565 ซึ่งจะถือตรำประทับของไปรษณีย์ต้นทำงเป็นส ำคัญ โดยวงเล็บมุมซองว่ำ  “ส่งใบสมัครสอบคัดเลือก
พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง  นักกำยภำพบ ำบัด”  และช ำระค่ำธรรมเนียมสมัครด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชี
ธนำคำร  “บัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี  มหำวิทยำลัย
บูรพำ” พร้อมแนบหลักฐำนกำรช ำระเงินมำพร้อมในซองเอกสำร 
  3.3 สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรสมัครให้ครบถ้วนมำยัง  
e-mail : somsuay@go.buu.ac.th และช ำระค่ำธรรมเนียมสมัครด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร  “บัญชี
ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยบูรพำ เลขท่ีบัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัยบูรพำ” พร้อม
แนบหลักฐำนกำรช ำระเงิน ภำยในวันที่  29 เมษำยน  พ.ศ. 256๕ ก่อนเวลำ 15.00 น. ซึ่งถือตำมเวลำที่ปรำกฏ 
ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส ำคัญ ทั้งนี้ให้น ำเอกสำรใบสมัครและหลักฐำนกำรสมัครที่ลงนำมรับรองแล้วพร้อม
เอกสำรฉบับจริง มำยื่นในวันที่สอบคัดเลือก 
  ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครและหลักฐำนต่ำง ๆ มหำวิทยำลัยจะไม่คืนให้  ไม่ว่ำกรณีใด ๆ สอบถำม
รำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  06-4746-7547 ในวัน-เวลำ รำชกำร 
 4.  หลักฐานการสมัคร 
  ๑.  ใบสมัครตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัย พร้อมกรอกข้อควำมถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  
  2.  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว  หรือขนำด 2 นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียว 
และถ่ำยไม่เกิน  ๖  เดือน  จ ำนวน  2  รูป 
  3.  ส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่มหำวิทยำลัยระบุไว้ พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำ  จ ำนวน ๑ ชุด 
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  4.  กรณีชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐำนต่ำง ๆ  ไม่ตรงกันให้น ำส ำเนำใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล 
มำแสดง  จ ำนวน 1 ชุด 
  ๕.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ จ ำนวน ๑ ชุด 
  ๖. ส ำเนำหลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ  
จ ำนวน  ๑  ชุด 
  ๗.  ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ  โดยมีรำยละเอียดโรคที่มีลักษณะต้องห้ำมส ำหรับ
กำรเป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2564 
  8.  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัดจำกสภำกำยภำพบ ำบัด  ซึ่งยังไม่หมดอำยุ 
  9.  หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบรับรองกำรฝึกอบรม กำรผ่ำนงำน ประวัติย่อ ประกำศนียบัตร  
เป็นต้น 
  10.  หลักฐำนผลกำรตรวจสุขภำพทำงจิต  *ต้องน ำผลกำรตรวจสุขภำพจิตวิทยำจำกโรงพยำบำลรัฐ  
จำกโรงพยำบำลรัฐ  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 วันรำยงำนตัวเพ่ือเข้ำปฏิบัติงำน* 
  ทั้งนี ้ ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศรับสมัคร  โดยกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ  ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีควำมผิดพลำดเกิดจำกผู้สมัคร  หรือทำง
มหำวิทยำลัยตรวจสอบในภำยหลังแล้วพบว่ำเอกสำรและหลักฐำนไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร  ให้ถือว่ำ 
ขำดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้งตั้งแต่ต้น  (รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ) 
 

 5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร   
   ต ำแหน่งนักกำยภำพบ ำบัด  1๐๐  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) 
 

 6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
       วันที่  9  พฤษภำคม  พ.ศ. 2565  ที่  http://alliedhs.buu.ac.th/   
 

 7.  ก าหนดการคัดเลือกและสถานที่สอบ 
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วัน/เวลำ วิชำที่สอบ สถำนที่สอบ 
วันที่  
เวลำ   

-  สอบภำคทฤษฎี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 50 คะแนน   
-  สอบภำคทักษะและสมรรถนะเฉพำะต ำแหน่ง 
   50  คะแนน 
-  คะแนนสอบภำคกฤษฎี ภำคทักษะและสมรรถนะ    
   เมื่อรวมแล้ว จะต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  จึงมีสิทธิ์ 
   เข้ำสอบสัมภำษณ์ 
-  สอบสัมภำษณ์  ๑๐๐  คะแนน 
   คะแนนสัมภำษณ์ จะต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  ๗๐   
-  ผู้สอบผ่ำน จะต้องได้คะแนนภำคควำมรู้ ภำคทักษะ   
   และสมรรถนะเฉพำะต ำแหน่ง และคะแนนสอบ 
   สัมภำษณ์  รวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ  70 

- แจ้งให้ทรำบในวันประกำศรำยชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกทำง 
www.alliedhs.buu.ac.th 

 

8.  ประกำศผลคัดเลือก 
 (แจ้ง ณ วันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)  ที่  www.alliedhs.buu.ac.th  เพ่ือมำจัดท ำ 
สัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย  และสัญญำค้ ำประกัน  ณ  ส ำนักงำนคณบดี  คณะสหเวชศำสตร์  โดยให้
จัดหำบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ค้ 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  19  เมษำยน  พ.ศ. 2565 
 

         (ลงชื่อ)        มารุต    ตั้งวัฒนาชุลีพร 
                          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร) 
                               คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  ปฏิบัติการแทน 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
  

http://www.alliedhs.buu.ac.th/
http://www.alliedhs.buu.ac.th/
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ข้ำพเจ้ำ.................................................................ขอรับรองว่ำมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม  
ตำมข้อ 10 ของข้อบังคับ มหำวิทยำลัยบูรพำ  ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
มีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศรับสมัคร  หำกทำงมหำวิทยำลัยตรวจสอบในภำยหลังแล้วพบว่ำคุณสมบัติไม่
ตรงตำมประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำขำดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  ตั้งแต่ต้น 
 
 
       ลงชื่อ.................................................... 
                  (                                ) 
                วันที่...................................................... 

เอกสารประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา 
รายละเอียด มี ไม่มี หมายเหตุ 

1. ใบสมัครตำมรูปแบบของมหำวทิยำลัย พร้อมกรอกข้อควำมถูกตอ้งและครบถ้วนสมบูรณ์    
2. รูปถ่ำยหนำ้ตรงไมส่วมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 1 น้ิว  หรือ 2 น้ิว  และถ่ำยไม่เกิน 
    6 เดือน จ ำนวน 3 รูป 

   

3. หลักฐำนกำรศึกษำตำมคณุสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่มหำวิทยำลัยระบุไว ้ ถ่ำยเอกสำร จ ำนวน  ๑  ชุด    
4. กรณีช่ือ – ช่ือสกุล  ในหลักฐำนต่ำง ๆ ไม่ตรงกันให้น ำใบส ำคญักำรเปลีย่นช่ือ – ช่ือสกุล  
มำแสดง ถ่ำยเอกสำร จ ำนวน  ๑  ชุด 

   

5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  ถ่ำยเอกสำร  จ ำนวน  ๑  ชุด    
6. ใบรับรองแพทย์  จ ำนวน  1  ชุด    
7. หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย) ถ่ำยเอกสำร  จ ำนวน  ๑  ชุด    
8. ตำมควำมในข้อ  10  ของข้อบังคับมหำวิทยำลยับูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
๒๕๕๖  ดังนี ้
(ก) คุณสมบตัิทั่วไป 
    (1) ภำยใต้ข้อบังคับ 11 (2) (ค) มีสัญชำตไิทย 
    (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบรูณ ์
    (3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
    (4) ส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่ ก.บ.บ. ก ำหนด 
(ข) ลักษณะต้องห้ำม 
    (1) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
    (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  
เป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ก ำหนด 
    (3) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้กอ่นตำมข้อบังคับนี้  
หรือกฎหมำยอื่น 
    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (5) เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
    (6) เป็นบุคคลล้มละลำย 
    (7) เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก และพ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำป ี
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผดิลหุโทษ 
    (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
    (9) เคยถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับนี้ 
    (10) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจรติในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในรัฐวสิำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือกระท ำกำรทุจรติในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันอดุมศกึษำ     

   


