
(ร่าง) 
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่ 021/2564 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

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

 ด้วยคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน  ต าแหน่งอาจารย์  เลขที่ต าแหน่ง  91291  สังกัด
ส านักงานการศึกษา  จ านวน  1  อัตรา   
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 3(๒๕) ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ 
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนด้านการบริหารงานบุคคล  
ประกอบกับหนังสือคณะสหเวชศาสตร์ ที่  อว  81๒๐/0052  ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4  เรื่อง  ขอ
อนุมัติการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานการศึกษา  คณะสหเวชศาสตร์  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
  ๑.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ 10 ของข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
  (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
        ๑.  ภายใต้ข้อบังคับ ๑๑ (๒) (ค)  มีสัญชาติไทย 
        ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
        ๓.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        ๔.  ส าเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ.  ก าหนด 
  (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
        ๑.  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
        ๒.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ   
เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 
        ๓.  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือ
กฎหมายอื่น 
        ๔.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
        ๕.  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
        ๖.  เป็นบุคคลล้มละลาย 
        7.  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี  เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        8.  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
        9.  เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ 
      10.  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือกระท าการทุจริตในการสอบระหว่างการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
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 1.๒  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร  ส าหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “ก าลังเรียน” 
หรือ“รอผลการสอบ”  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา 
 1.3  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต :  เกษียณก่อนก าหนด 
 

 2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
  2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านกายภาพบ าบัด  หรือทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
  2.2  ควรมีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  
(หากมีประสบการณ์ด้านการสอนด้านหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต  จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  2.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดที่ยังไม่หมดอายุ 
  2.4  ผู้สมัคร  ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
           1.  TOEFL (Paper)   คะแนนขั้นต่ า  550 
    2.  TOEFL  (CBT)      คะแนนขั้นต่ า  213 
    3.  TOEFL  (IBT)   คะแนนขั้นต่ า  79 
    4.  IELTS    คะแนนขั้นต่ า  6 
    5.  BUU-GET   คะแนนขั้นต่ า  65    
  ทั้งนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน  2  ปี นับถึงวันสุดท้ายของ 
การรับสมัคร 
  อนึ่ง  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะไม่มีสิทธิ์ขอเพิ่มประสบการณ์หรือความช านาญงาน ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0003/2559 เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษส าหรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือความช านาญงานเข้าเป็นอาจารย์ พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2559 
 3.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  15 
มีนาคม  ถึงวันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2564  ณ  ส านักงานคณบด ี ชั้น  ๑  อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยสอบถามเพ่ิมเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-4746-7547  ในวนัและเวลาท าการ โดย
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.buu.ac.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาท าการ 
 4.  หลักฐานการสมัคร 
  ๑.  ใบสมัครตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย พร้อมกรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  
  2.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  หรือขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว 
และถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  2  รูป 
  3.  หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้  ฉบับจริงพร้อม
ถ่ายส าเนาจ านวน  ๑  ชุด 
  4.  กรณีชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐานต่าง ๆ  ไม่ตรงกันให้น าส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล 
มาแสดง  จ านวน 1 ชุด 
  ๕.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด 

http://personnel.buu.ac.th/


- 3 - 
 

  ๖.  หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย)  ฉบับจริง  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ชุด 
  ๗.  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ  โดยมีรายละเอียดโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2551  จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๘.  ส าเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ  2.4 
  ๙.  หลักฐานผลงานทางวิชาการ (ต าแหน่งอาจารย์) 
  10.  หลักฐานใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 
  11. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการฝึกอบรม การผ่านงาน ประวัติย่อ ประกาศนียบัตร 
เป็นต้น 
                12. หลักฐานผลการตรวจสุขภาพทางจิต *ต้องน าผลการตรวจสุขภาพจิตวิทยาจากโรงพยาบาลรัฐ 
จากที่ใดที่หนึ่งดังต่อไปนี้*   
   ๑.)  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
   ๒.)  โรงพยาบาลศรีธัญญา 
   ๓.)  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
   ๔.)  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ - เฉลิมพระเกียรติ 
   ๕.)  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
   ๖.)  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
   ๗.)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   ๘.)  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา   
  *อนุโลมให้น าหลักฐานการผ่านการตรวจฯ  มายื่น ณ วันสอบคัดเลือก* 
 ทั้งนี ้ ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ  ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  กรณีมีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัคร  หรือทางมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าเอกสารและหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติ 
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งตั้งแต่ต้น  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
 

 5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร   
   ต าแหน่งอาจารย์  ๓๐๐  บาท  (สามร้อยบาทถ้วน) 
 

 6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
      23  เมษายน  พ.ศ.  2564  ที่  http://alliedhs.buu.ac.th/   
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 7.  ก าหนดการคัดเลือกและสถานที่สอบ 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

1.  ต าแหน่ง  อาจารย์   
    เลขที่ต าแหน่ง  91291 
    วันที่ 28 เมษายน  พ.ศ.  2564 
    เวลา  09.00 – 12.00 น. 
 
 

 
-  ทดสอบทักษะการสอนด้าน 
การหายใจและระบบไหลเวียน
โลหิต 
-  สอบสัมภาษณ์ 
1.  ผลคะแนนสอบทุกด้านต้องผ่าน
เกินร้อยละ 70 
2.  ผลคะแนนรวมต้องผ่านร้อยละ 
80  ขึ้นไป) 

 
ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS 106) 
ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลง  
วัน –เวลา  สถานที่สอบ  จะแจ้งให้
ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ 

  

 
 8.  ประกาศผลการคัดเลือก  
      วันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2564  ที่  http://alliedhs.buu.ac.th/  เพ่ือมาจัดท าสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย  และสัญญาค้ าประกัน  ณ  ส านักงานคณบดี  คณะสหเวชศาสตร์  โดยให้จัดหาบุคคล
ดังต่อไปนี้เป็นผู้ค้ าประกัน ลงนามในสัญญาฯ ตามล าดับ  ดังนี้ 
 1.  บิดาหรือมารดา  หรือ 
 2.  พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  หรือ 
 3.  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตาม 1. และ 2.  ค้ าประกันได้ 
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ าประกัน  คือ 
    (ก)  ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท   
เป็นผู้ค้ าประกัน หรือ 
    (ข)  ผู้ค้ าประกันซึ่งปฏิบัติงานของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่  20,000 บาทข้ึนไป  
เหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตามข้อ 3. จะต้องมีหลักฐานมาแสดง  เช่น  ใบมรณบัตร  ใบรับรองแพทย์  
จากโรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้ าประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอ่ืน  แล้วแต่กรณี  
   

 ประกาศ  ณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 

         (ลงชื่อ)         มารุต    ตั้งวัฒนาชุลีพร 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร) 
        คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  ปฏิบัติการแทน 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 

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


 
 

ข้าพเจ้า.......................................................... .......ขอรับรองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม 
ข้อ 10 ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามประกาศรับสมัคร  หากทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัคร ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  ตั้งแต่ต้น 

 
       ลงชื่อ.................................................... 
                  (                                ) 
       วันที่...................................................... 

เอกสารประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา 
รายละเอียด มี ไม่มี หมายเหตุ 

1. ใบสมัครตามรูปแบบของมหาวทิยาลัย พร้อมกรอกข้อความถูกตอ้งและครบถ้วนสมบูรณ์    
2. รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  หรือ 2 น้ิว  และถ่ายไม่เกิน 
    6 เดือน จ านวน 3 รูป 

   

3. หลักฐานการศึกษาตามคณุสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว ้ ถ่ายเอกสาร จ านวน  ๑  ชุด    
4. กรณีช่ือ – ช่ือสกุล  ในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้น าใบส าคญัการเปลีย่นช่ือ – ช่ือสกุล  
มาแสดง ถ่ายเอกสาร จ านวน  ๑  ชุด 

   

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ถ่ายเอกสาร  จ านวน  ๑  ชุด    
6. ใบรับรองแพทย์  จ านวน  1  ชุด    
7. หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ถ่ายเอกสาร  จ านวน  ๑  ชุด    
8. ตามความในข้อ  10  ของข้อบังคับมหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๖  ดังนี ้
(ก) คุณสมบตัิทั่วไป 
    (1) ภายใต้ข้อบังคับ 11 (2) (ค) มีสัญชาตไิทย 
    (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบรูณ ์
    (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
    (4) ส าเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ. ก าหนด 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
    (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
    (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  
เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ก าหนด 
    (3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้กอ่นตามข้อบังคับนี้  
หรือกฎหมายอื่น 
    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าป ี
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
    (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    (9) เคยถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ 
    (10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในรัฐวสิาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือกระท าการทุจรติในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอดุมศกึษา     

   


