
(ส าเนา) 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่    ๑๕๑       /๒๕๕๕ 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่   ๒๖     / ๒๕๕๕ 

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

 
   ด้วย  คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขท่ีต าแหน่ง ๙๘๙ - ๒๕๕๕  สังกัดส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวน ๑ อัตรา  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๑ (๑) ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๓๕๐๒/๒๕๕๓   
เรื่อง  การมอบอ านาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานบุคคล ให้รองอธิการบดี  หัวหน้าส่วนงาน 
หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการแทน ฉบับลงวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับหนังสือคณะศึกษาศาสตร์ที่ ๖๖๒๑/๒๑๗๘  ลงวันที่ ๓๐  
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รับอนุมัติด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธสิมัครสอบ 
  ๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ ๑๐ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี ้
 (ก) คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นพระประมุข 
(๔) ส าเร็จการศึกษาตามที่คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  
(ก.บ.บ.) ก าหนด 

 (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
(๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือหรือจิตฟ่ันเฟืองไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 หรือเป็นโรคที่ ก.บ. บ. ก าหนด 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับ 

หรือกฎหมายอื่น 
(๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 



 
 
                                            -๒-  
 
(๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗)  เคยถูกจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต ่

 แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การ 

มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ 
(๑๐) เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระท าการทุจริตในการสอบระหว่างการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษา และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้อ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร ส าหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า 
“ก าลังศึกษา” หรือ   “รอผลการสอบ” คณะศึกษาศาสตร์จะไม่พิจารณา 
 ๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนก าหนด 
 
๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ    
 ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ้
 ๒.๒ คุณสมบัติอย่างอ่ืน 
  ๒.๒.๑ มีความรู้ ความสามารถในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
       ๒.๒.๒ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
 
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที ่๒๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
– วันที่ ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์อาคาร  ๖๐ พรรษามหาราชิน ี
๑ (QS ๑) มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๓๘๑ ๐๒๐๘๙  ในวันและเวลาราชการ (ดาวน์โหลดใบสมัครใน http://www.edu.buu.ac.th)   
 
๔. เอกสารการหลักฐาน 
 ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว หรือขนาด ๒ นิ้ว 
                   ถ่ายคราวเดียว และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 
 ๒. หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุ  
 ๓. กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานต่างๆไม่ตรงกันให้น าใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ –  
                   ชื่อสกุลมาแสดง  
 ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร   วุฒิปริญญาตรี       จ านวน    ๔๐   บาท 
 
 
๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ     วันที่   ๒๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

http://www.edu.buu.ac.th/


-๓- 
 

๗. ก าหนดการคัดเลือก 
 

วันเดือนปี วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่  ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
-สอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะ
ต าแหน่ง 
(เวลา ๐๙.๐๐- ๑๐.๐๐ น. 

 
 

ห้องประชุม QS๑ ๒๐๕ 
 -สอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ 

(เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) 
- สอบสัมภาษณ์  
(เวลา ๑๓.๐๐ น.) 

ห้องประชุม QS๑ ๒๐๓ 

 
๘. ประกาศผลการคัดเลือก 
 วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ   ส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ 
อาคาร  ๖๐ พรรษามหาราชิน ี๑ (QS ๑) มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 
หมายเลขโทรศัพท ์๐-๓๘๑ ๐๒๐๘๙  ในวันและเวลาราชการ โดยให้จัดหาบุคคลดังต่อไปนี้เป็น          
ผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญา ฯ ตามล าดับ ดังนี้ 

๑. บิดาหรือมารดา หรือ 
๒. พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือ 
๓. ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตาม (๑) และ (๒)           

ค้ าประกันได้ให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ าประกัน คือ 
(ก) ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐  

บาท เป็นผู้ค้ าประกัน 
(ข) ผู้ค้ าประกันซึ่งปฏิบัติงานเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐  บาทข้ึนไป 

 เหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตาม (๓) จะต้องมีหลักฐานมาแสดง เช่น ใบมรณะบัตร 
ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้ าประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอื่น 
แล้วแต่กรณี 

 
  ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๗    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
                           

                                                    (ลงชื่อ)                    วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย 
                                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย) 

                               รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน 
                                                                          คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
                                                                
              ส าเนาถูกต้อง 
        (นายสมชาย พัทธเสน) 



      บุคลากรช านาญการพิเศษ 
 
 

 
 


