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ประกำศคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่ 002/2566 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยสนับสนุนวิชำกำร 
------------------------------------- 

  

 ด้วยคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  มีควำมประสงค์รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย เพ่ือ 
บรรจุเป็นพนักงำนสนับสนุนวิชำกำร ประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ ภำคควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ
เฉพำะต ำแหน่ง  (ภำค  ข.)  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี  เลขที่ต ำแหน่ง 91449  สังกัดส ำนักงำนคณบดี 
จ ำนวน  ๑  อัตรำ  
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 3(๒๕) ของค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ 
มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนงำนปฏิบัติกำรแทนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
ประกอบกับหนังสือคณะสหเวชศำสตร์ ที่ อว 8102/1344  ลงวันที่  6  ธันวำคม  พ.ศ.  2565 เรื่อง  ขออนุมัติ
กำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ จึงประกำศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ (ภำค ข)  ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
  1.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมควำมในข้อ 12 ของ
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
    (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
         ๑.  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
         ๒.  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         ๓.  มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของมหำวิทยำลัย 
    (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
         ๑.  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
         ๒.  เป็นคนวิกลจริตหรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ   
เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  หรือเป็นโรคที่มหำวิทยำลัยประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
บริหำรงำนบุคคล 
        ๓.  เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำนหรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้ หรือกฎหมำยอ่ืน 
        ๔.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
        ๕.  เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
        ๖.  เป็นบุคคลล้มละลำย 
        7.  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
        8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
        9.  เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
      10.  เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือ
กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ 
  1.๒  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำและต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อนวันปิดรับสมัคร  ส ำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่ำ 
“ก ำลังเรียน” หรือ“รอผลกำรสอบ”  มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำ 
  1.3  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเปลี่ยนเส้นทำงชีวิต:  เกษียณก่อนก ำหนด 
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 2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  2.1  หนังสือรับรองแสดงผลกำรสอบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป  และภำคควำมรู้
เกี่ยวกับภำษำและคอมพิวเตอร์ (ภำค ก.) ระดับปริญญำตรีขึ้นไป  ประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ และ 
  2.2  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไปในสำขำวิชำกำรบัญชี กำรเงิน กำรบัญชีบริหำร 
บริหำรธุรกิจ พำณิชยกำร ทั้งนี้ในระดับปริญญำตรีต้องศึกษำเนื้อหำรำยวิชำในทำงกำรบัญชี  และกำรเงิน 
มำไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต ในกรณีเป็นคุณวุฒิปริญญำตรีต่อเนื่อง 2 ปี ให้นับรำยวิชำในระดับปริญญำตรีต่อเนื่อง 
2  ปีก่อน  อย่ำงน้อยครึ่งหนึ่งแล้วจึงนับรำยวิชำในระดับ  ปวท.  ปวส. หรืออนุปริญญำ  หรือในระดับปริญญำโท 
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
 3.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือขอรับกำรคัดเลือก สำมำรถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกรำคม ถึงวันที่ 10 
กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2566  ทั้งนี้สำมำรถสมัครได้  3  ช่องทำง ดังนี้ 
  3.1  สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องส ำนักงำนคณบดี ชั้น 1  คณะสหเวชศำสตร์  ในวัน-เวลำ ท ำกำร 
และช ำระค่ำสมัครด้วยเงินสด   
  3.2  ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์  ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรสมัครและ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครทำงไปรษณีย์ มำที่ ส ำนักงำนคณบดี คณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่ 169  
ถนนลงหำดบำงแสน  ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุรี 10131 ภำยในวันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะถือตรำ
ประทับของไปรษณีย์ต้นทำงเป็นส ำคัญ โดยวงเล็บมุมซองว่ำ  “ส่งใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย  
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชี”  และช ำระค่ำธรรมเนียมสมัครด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร “บัญชี
ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยบูรพำ เลขท่ีบัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี  มหำวิทยำลัยบูรพำ” พร้อม
แนบหลักฐำนกำรช ำระเงินมำพร้อมในซองเอกสำร 
  3.3 สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรสมัครให้ครบถ้วนมำยัง  
e-mail : somsuay@go.buu.ac.th และช ำระค่ำธรรมเนียมสมัครด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร  “บัญชี
ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยบูรพำ เลขท่ีบัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัยบูรพำ” พร้อม
แนบหลักฐำนกำรช ำระเงิน ภำยในวันที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566  ก่อนเวลำ 15.00 น.  ซึ่งถือตำมเวลำที่
ปรำกฏในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส ำคัญ ทั้งนี้ให้น ำเอกสำรใบสมัครและหลักฐำนกำรสมัครที่ลงนำมรับรองแล้ว
พร้อมเอกสำรฉบับจริง  มำยื่นในวันที่สอบคัดเลือก 
  ทั้งนี้ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครและหลักฐำนต่ำง 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  พร้อมรับรอง
ส ำเนำจ ำนวน  ๑  ชุด 
  4.  กรณีชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐำนต่ำง ๆ  ไม่ตรงกันให้น ำส ำเนำใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล 
มำแสดง  จ ำนวน 1 ชุด 
  ๕.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำ  จ ำนวน  ๑  ชุด  
  ๖.  ส ำเนำหลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย)  พร้อมรับรองส ำเนำ จ ำนวน ๑ ชุด 
  ๗.  ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ  โดยมีรำยละเอียดโรคที่มีลักษณะต้องห้ำมส ำหรับ
กำรเป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2564 

mailto:somsuay@go.buu.ac.th
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 ทั้งนี ้ ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศรับสมัคร โดยกรอกรำยละเอียด
ต่ำง ๆ  ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีควำมผิดพลำดเกิดจำกผู้สมัคร  หรือทำงมหำวิทยำลัย
ตรวจสอบในภำยหลังแล้วพบว่ำเอกสำรและหลักฐำนไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร  ให้ถือว่ำขำดคุณสมบัติ 
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งตั้งแต่ต้น  (รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ) 
  5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี  100  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) 
 6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   วันที่  13  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2566  ทำงเวบไซค์คณะ  www.alliedhs.buu.ac.th  หรือ
สอบถำมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์  06-4746-7547  ในวันและเวลำท ำกำร 
 7.  ก าหนดการคัดเลือก 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ สถำนที่สอบ 
วันที่  16 กุมภำพันธ์  2566 
เวลำ  09.30 – 12.00  น. 
 

- สอบข้อเขียน  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำร
บัญชีและกำรเงิน 
 

ห้องประชุม MS 102  
คณะสหเวชศำสตร์ 

เวลำ  13.30 – 16.00  น. - สอบสัมภำษณ์   
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสม
กับต ำแหน่งหน้ำที่ จำกประวัติส่วนตัว 
ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน และ
พฤติกรรมที่ปรำกฏทำงอ่ืนของผู้เข้ำสอบและ
จำกกำรสัมภำษณ์  

 
 ทั้งนี้  ผู้สอบต้องได้คะแนนกำรสอบข้อเขียนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  60  และคะแนนสอบสัมภำษณ์ไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ  70 
 

 8.  ประกาศผลคัดเลือก 
  วันที่ 20 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2566  ที่  www.alliedhs.buu.ac.th  หรือสอบถำมได้ที่
หมำยเลขโทรศัพท์  06-4746-7547  ในวันและเวลำท ำกำร 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  16  มกรำคม  พ.ศ.  2566 
 

    (ลงชื่อ)         กุลวรำ    พูลผล 
         (ดร.กุลวรำ    พูลผล) 
         รองคณบดีฝ่ำยบริหำร  รักษำกำรแทน 
        คณบดีคณะสหเวชศำสตร์  ปฏิบัติกำรแทน 
     อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 

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     

   


