(สำเนำ)
ประกำศคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 002/2561
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ 1/๒๕61
--------------------------------------------ด้วยคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ มีควำมประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย สังกัดสำนักงำนจัดกำรศึกษำ คณะสหเวชศำสตร์ ตำแหน่ง อำจำรย์
จำนวน 1 อัตรำ โดยอำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ 3(๒๕) ของคำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง กำรมอบอำนำจให้หัวหน้ำส่วนงำนปฏิบัติกำรแทนด้ำนกำรบริหำร
งำนบุคคล จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้สมัคร
๑.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมควำมในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) ภำยใต้บังคับข้อ 11 (2) (ค) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
(๔) สำเร็จกำรศึกษำตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย (ก.บ.บ.) กำหนด
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือเป็นโรค
ตำมที่ ก.บ.บ. กำหนด
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับหรือกฎหมำยอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมกำรหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลำย
(๗) เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำและพ้นโทษ
มำยังไม่ถึงห้ำปี เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมข้อบังคับนี้ หรือกฎหมำยอื่น

-๒(๑๐) เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือกระทำกำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ
(11) เป็นผู้ถูกศำลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด
(12) เป็นผู้เคยถูกศำลมีคำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต
๑.๒ เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำ ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่ำเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำ และต้องผ่ำนกำร
พิจำรณำอนุมัติจำกผู้มีอำนำจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่ำ “กำลังศึกษำ” “รอผลกำรสอบ”
มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำ
๑.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเปลี่ยนเส้นทำงชีวิต: เกษียณก่อนกำหนด
๒. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งสำหรับผู้สมัคร
๒.๑ สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท/เอก ทำงด้ำนกำยภำพบำบัด หรือทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
สุขภำพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำยภำพบำบัด
๒.๒ ประสบกำรณ์เป็นอำจำรย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี (ถ้ำมี)
2.3 ประสบกำรณ์กำรสอนหรือควำมเชี่ยวชำญในสำขำกำยภำพบำบัดทำงระบบหำยใจ หัวใจ และ
หลอดเลือด (ถ้ำมี)
2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักงำนบริกำร
2.5 ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำยภำพบำบัด
2.6 มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เสพสิ่งเสพติดชนิดร้ำยแรงที่
ทำงรำชกำรกำหนดไว้
2.7 ประสบกำรณ์ทำงำนทำงด้ำนคลินิกทำงกำยภำพบำบัดอย่ำงน้อย 1 ปี (ถ้ำมี)
2.8 หำกเป็นชำย ต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรมำแล้ว (มีหลักฐำนมำแสดง)
๓. วัน-เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มกรำคม ถึงวันที่ 30 มีนำคม
พ.ศ. 2561 ณ ห้อง MS ๑๐๗ สำนักงำนคณบดี อำคำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
บูรพำ โดยสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (๐๓๘) ๑๐๓๑๖๘ ในวันและเวลำรำชกำร
๔. หลักฐำนกำรสมัคร
๔.๑ ใบสมัครตำมแบบของมหำวิทยำลัย
๔.๒ หลักฐำนแสดงว่ำสำเร็จกำรศึกษำ จำนวน ๑ ชุด
๔.๓ สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนำบัตรประชำชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตำดำ ขนำด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิว้
จำนวน ๓ รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๖ กรณี ชื่อ-สกุล ในหลักฐำนต่ำง ๆ ไม่ตรงกัน ให้สำเนำใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
มำแสดง จำนวน ๑ ชุด

-3๔.7 หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรทำงำน (ถ้ำมี) จำนวน ๑ ชุด
๔.8 หลักฐำนประกอบกำรสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่ำ “ขอรับรองว่ำถ่ำยจำกต้นฉบับจริง” ค่ำธรรมเนียม
กำรสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญำตรี จำนวน 5๐ บำท
๔.9 หำกมีควำมประสงค์จะนำประสบกำรณ์กำรทำงำนจำกหน่วยงำนเดิมเพื่อมำขอเทียบประสบกำรณ์
ในกำรกำหนดอัตรำเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่กำหนด กรุณำแจ้งควำมประสงค์ในวันที่ได้รับกำรแจ้งกำรผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ผู้ที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณำจำรย์ประจำของมหำวิทยำลัยบูรพำ ต้องมีผลคะแนนกำร
ทดสอบภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
1. TOEFL (Paper)
คะแนนขั้นต่ำ 550
2. TOEFL (CBT)
คะแนนขั้นต่ำ 213
3. TOEFL (IBT)
คะแนนขั้นต่ำ 79
๔. IELTS
คะแนนขั้นต่ำ 6
๕. BUU-GET
คะแนนขั้นต่ำ 65
ผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมวรรคหนึ่ง ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี
๕. กำหนดวัน-เวลำ และสถำนที่ ในกำรทดสอบ
วัน-เวลำในกำรสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง
๖. ประกำศผลสอบคัดเลือก
จะแจ้งให้ทรำบภำยหลังจำกมีกำรทดสอบผ่ำนไปแล้วประมำณ ๑ สัปดำห์ ณ สำนักงำนคณบดี คณะ
สหเวชศำสตร์ หรือโทร. ๐-๓๘๑๐-๓๑๖๘ หรือ http://alliedhs.buu.ac.th/
ประกำศ ณ วันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. ๒๕61
(ลงชื่อ)
ประเสริฐ มีรตั น์
(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ มีรัตน์)
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

