(สำเนำ)

ประกำศคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 017/2565
เรื่อง -ขยำยเวลำรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
------------------------------------สืบเนื่องจำกประกำศคณะสหเวชศำสตร์ ที่ 001/2565 ลงวันที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2565 เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง อำจำรย์ (รังสีเทคนิค) จำนวน 5 อัตรำ
ระหว่ำงวันที่ 4 มกรำคม ถึงวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 ควำมทรำบแล้วนั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ 3(๒๕) ของคำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒
มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง กำรมอบอำนำจให้หัวหน้ำส่วนงำนปฏิบัติกำรแทนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จึง
ขอขยำยเวลำรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง อำจำรย์ (รังสีเทคนิค)
จำนวน 5 อัตรำ สังกัดสำนักงำนกำรศึกษำ คณะสหเวชศำสตร์ จำกวันที่ ระหว่ำงวันที่ 4 มกรำคม ถึงวันที่ 31
มีนำคม พ.ศ. 2565 เป็นสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565
โดยสำมำรถสมัครได้ 3 ช่องทำง ดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงำนคณบดี ชั้น 1 คณะสหเวชศำสตร์ ในวัน-เวลำ รำชกำรและ
ชำระค่ำสมัครด้วยเงินสด
2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรสมัครและ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครทำงไปรษณีย์ มำที่ สำนักงำนคณบดี คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่ 169
ถนนลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 10131 ภำยในวันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะถือตรำ
ประทับของไปรษณีย์ต้นทำงเป็นสำคัญ โดยวงเล็บมุมซองว่ำ “ส่งใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่ง อำจำรย์” และชำระค่ำธรรมเนียมสมัครด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร “บัญชีธนำคำรกรุงไทย
สำขำมหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัยบูรพำ” พร้อมแนบหลักฐำน
กำรชำระเงินมำพร้อมในซองเอกสำร
3. สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรสมัครให้ครบถ้วนมำยัง
e-mail: somsuay@go.buu.ac.th และชำระค่ำธรรมเนียมสมัครด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร “บัญชี
ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัยบูรพำ” พร้อม
แนบหลักฐำนกำรชำระเงิน ภำยในวันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลำ 15.00 น. ซึ่งถือตำมเวลำที่
ปรำกฏในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้นำเอกสำรใบสมัครและหลักฐำนกำรสมัครที่ลงนำมรับรองแล้ว
พร้อมเอกสำรฉบับจริง มำยื่นในวันที่สอบคัดเลือก
ทั้งนี้ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครและหลักฐำนต่ำง ๆ มหำวิทยำลัยจะไม่คืนให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ สอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06-4746-7547 ในวัน-เวลำ รำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

มำรุต ตั้งวัฒนำชุลีพร
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำรุต ตั้งวัฒนำชุลีพร)
คณบดีคณะสหเวชศำสตร์ ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

(สำเนำ)

ประกำศคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 001/2565
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
------------------------------------ด้วยคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ มีควำมประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง อำจำรย์ (รังสีเทคนิค) สังกัดสำนักงำนกำรศึกษำ จำนวน 5 อัตรำ
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ 3(๒๕) ของคำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒
มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง กำรมอบอำนำจให้หัวหน้ำส่วนงำนปฏิบัติกำรแทนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ประกอบกับหนังสือคณะสหเวชศำสตร์ ที่ อว 81๒๐/0505 ลงวันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖4 และ
อว 8120/1024 ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 เรื่อง ขออนุมัติกำรดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็ นพนั กงำนมหำวิทยำลั ย จึ งประกำศรั บสมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลั ย สั งกัด
สำนักงำนกำรศึกษำ คณะสหเวชศำสตร์ ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
๑.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมควำมในข้อ 12 ของข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2564 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของมหำวิทยำลัย
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
๑. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
๒. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเป็นโรคที่มหำวิทยำลัยประกำศกำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล
๓. เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำนหรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้ หรือกฎหมำยอื่น
๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
๖. เป็นบุคคลล้มละลำย
7. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
9. เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
10. เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือ
กระทำกำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ
1.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำ ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่ำเป็นผู้สำเร็จ
กำรศึกษำและต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้ มีอำนำจก่อนวันปิดรับสมัคร ส ำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่ำ
“กำลังเรียน” หรือ“รอผลกำรสอบ” มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำ

-22. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
2.1 ตาแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง 91411 – 91415 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง คือ
2.1.1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือปริญญำเอก ทำงด้ำนรังสีเทคนิคหรือทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำรังสีเทคนิค
2.1.2 ต้องมีใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สำขำรังสีเทคนิค ซึ่งยังไม่หมดอำยุ
2.2.2 ควรมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนในระดับอุดมศึกษำ งำนวิจัย หรืองำนด้ำนคลินิก
2.2 ผู้สมัคร ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. TOEFL (IBT)
คะแนนขั้นต่ำ 79
2. IELTS (Academic Modules) คะแนนขั้นต่ำ 6
3. BUU - GET
คะแนนขั้นต่ำ 65
4. CU - TEP
คะแนนขั้นต่ำ 70
5. TU – GET (CBT)
คะแนนขั้นต่ำ 81
ผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ให้มีอำยุตำมที่หน่วยงำนหรือสถำบันทดสอบภำษำอังกฤษนั้น
กำหนด หรือกรณีที่ไม่ได้มีกำรกำหนดไว้ชัดเจน ให้ผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษนั้น มีอำยุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันที่ประกำศผลกำรทดสอบ
อนึ่ง ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะไม่มีสิทธิ์ขอเพิ่มประสบกำรณ์หรือควำมชำนำญงำน ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ 0003/2559 เรื่อง กำรกำหนดอัตรำเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษสำหรับบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์หรือควำมชำนำญงำนเข้ำเป็นอำจำรย์ พ.ศ. 2559
ฉบับลงวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดกำรรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม ถึงวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 โดยสำมำรถ
สมัครได้ 3 ช่องทำง ดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงำนคณบดี ชั้น 1 คณะสหเวชศำสตร์ ในวัน-เวลำ รำชกำรและ
ชำระค่ำสมัครด้วยเงินสด
2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรสมัคร
และค่ำธรรมเนียมกำรสมัครทำงไปรษณีย์ มำที่ สำนักงำนคณบดี คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่
169 ถนนลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 10131 ภำยในวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะ
ถือตรำประทับของไปรษณีย์ต้นทำงเป็นสำคัญ โดยวงเล็บมุมซองว่ำ “ส่งใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่ง อำจำรย์” และชำระค่ำธรรมเนียมสมัครด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร “บัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัยบูรพำ” พร้อมแนบหลักฐำนกำรชำระเงิน
มำพร้อมในซองเอกสำร
3. สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรสมัครให้ครบถ้วนมำยัง
e-mail: somsuay@go.buu.ac.th และชำระค่ำธรรมเนียมสมัครด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร “บัญชี
ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัยบูรพำ” พร้อม
แนบหลักฐำนกำรชำระเงิน ภำยในวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลำ 15.00 น. ซึ่งถือตำมเวลำที่
ปรำกฏในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้นำเอกสำรใบสมัครและหลักฐำนกำรสมัครที่ลงนำมรับรองแล้ว
พร้อมเอกสำรฉบับจริง มำยื่นในวันที่สอบคัดเลือก
ทั้งนี้ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครและหลักฐำนต่ำง ๆ มหำวิทยำลัยจะไม่คืนให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ สอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06-4746-7547 ในวัน-เวลำ รำชกำร

-34. หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัย พร้อมกรอกข้อควำมถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
2. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำดำ ขนำด ๑ นิ้ว หรือขนำด 2 นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียว
และถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน 2 รูป
3. หลักฐำนกำรศึกษำตำมคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งที่มหำวิทยำลัยระบุไว้ ฉบับจริงพร้อม
ถ่ำยสำเนำจำนวน ๑ ชุด
4. กรณีชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐำนต่ำง ๆ ไม่ตรงกันให้นำสำเนำใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล
มำแสดง จำนวน 1 ชุด
๕. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน ๑ ชุด
๖. หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย) ฉบับจริง พร้อมถ่ำยสำเนำ จำนวน ๑ ชุด
๗. ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ โดยมีรำยละเอียดโรคที่มีลักษณะต้องห้ำมสำหรับ
กำรเป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2564
๘. สำเนำผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมข้อ 2.2
๙. สำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สำขำรังสีเทคนิค ซึ่งยังไม่หมดอำยุ
10. หลักฐำนผลงำนทำงวิชำกำร
11. หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบรับรองกำรฝึกอบรม กำรผ่ำนงำน ประวัติย่อ ประกำศนียบัตร เป็นต้น
12. หลักฐำนผลกำรตรวจสุขภำพทำงจิต *ต้องนำผลกำรตรวจสุขภำพจิตวิทยำจำกโรงพยำบำลรัฐ
จำกที่ใดที่หนึ่งดังต่อไปนี้*
๑.) สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ
๒.) โรงพยำบำลศรีธัญญำ
๓.) สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์
๔.) โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ - เฉลิมพระเกียรติ
๕.) โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ (คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่)
๖.) โรงพยำบำลศรีนครินทร์ (คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น)
๗.) โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ (คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)
๘.) โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ
*อนุโลมให้นำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรตรวจฯ มำยื่น ณ วันสอบคัดเลือก*
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศรับสมัคร โดยกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีควำมผิดพลำดเกิดจำกผู้สมัคร หรือทำง
มหำวิทยำลัยตรวจสอบในภำยหลังแล้วพบว่ำเอกสำรและหลักฐำนไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำ
ขำดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้งตั้งแต่ต้น (รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ)
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ตำแหน่งอำจำรย์ ๓๐๐ บำท (สำมร้อยบำทถ้วน)
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ที่ http://alliedhs.buu.ac.th/

-47. กาหนดการคัดเลือกและสถานที่สอบ
วัน/เวลา
1. ตำแหน่ง อำจำรย์
เลขที่ตำแหน่ง 91411,
91412, 91413, 91414 และ
91415

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

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

8. ประกาศผลการคัดเลือก
ที่ http://alliedhs.buu.ac.th/ (วัน – เวลำ จะแจ้งให้ทรำบในวันที่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)
เพื่อมำจัดทำสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย และสัญญำค้ำประกัน ณ สำนักงำนคณบดี คณะสหเวชศำสตร์ โดยให้
จัดหำบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ค้ำประกัน ลงนำมในสัญญำฯ ตำมลำดับ ดังนี้
1. บิดำหรือมำรดำ หรือ
2. พี่น้องร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน หรือ
3. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถให้บุคคลตำม 1. และ 2. ค้ำประกันได้
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ำประกัน คือ
(ก) ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่ำ 10,000 บำท
เป็นผู้ค้ำประกัน หรือ
(ข) ผู้ค้ำประกันซึ่งปฏิบัติงำนของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บำทขึ้นไป
เหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตำมข้อ 3. จะต้องมีหลักฐำนมำแสดง เช่น ใบมรณบัตร ใบรับรองแพทย์
จำกโรงพยำบำลของรัฐระบุว่ำผู้ค้ำประกันไม่สำมำรถเดินทำงได้ หรือหลักฐำนอื่น แล้วแต่กรณี
ประกำศ ณ วันที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

มำรุต ตั้งวัฒนำชุลีพร
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำรุต ตั้งวัฒนำชุลีพร)
คณบดีคณะสหเวชศำสตร์ ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
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เอกสารประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด
1. ใบสมัครตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัย พร้อมกรอกข้อควำมถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
2. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำดำ ขนำด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว และถ่ำยไม่เกิน
6 เดือน จำนวน 3 รูป
3. หลักฐำนกำรศึกษำตำมคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งที่มหำวิทยำลัยระบุไว้ ถ่ำยเอกสำร จำนวน ๑ ชุด
4. กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐำนต่ำง ๆ ไม่ตรงกันให้นำใบสำคัญกำรเปลีย่ นชื่อ – ชื่อสกุล
มำแสดง ถ่ำยเอกสำร จำนวน ๑ ชุด
5. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ถ่ำยเอกสำร จำนวน ๑ ชุด
6. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
7. หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย) ถ่ำยเอกสำร จำนวน ๑ ชุด
8. ตำมควำมในข้อ 10 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย พ.ศ.
๒๕๕๖ ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) ภำยใต้ข้อบังคับ 11 (2) (ค) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบรู ณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(4) สำเร็จกำรศึกษำตำมที่ ก.บ.บ. กำหนด
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. กำหนด
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้กอ่ นตำมข้อบังคับนี้
หรือกฎหมำยอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลำย
(7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก และพ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปี
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอืน่ ของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมข้อบังคับนี้
(10) เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในรัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือกระทำกำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

ข้ำพเจ้ำ.................................................................ขอรับรองว่ำมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำม
ข้อ 10 ของข้อบังคับ มหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมประกำศรับสมัคร หำกทำงมหำวิทยำลัยตรวจสอบในภำยหลังแล้วพบว่ำคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับ
สมัคร ให้ถือว่ำขำดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่ต้น
ลงชื่อ....................................................
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