
-ส ำเนำ- 
 

ประกำศคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่๗๗/๒๕๕๗ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
--------------------------- 

 
  ด้วยคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  มีควำมประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  ซึ่งจ้ำงจำกเงินอุดหนุนรัฐบำล คณะแพทยศำสตร์ จึงอำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมใน ข้อ ๘ (๒๕)  ของค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒ มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗  
เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนงำนผฏิบัติงำน จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑.  ต ำแหน่งและสังกัด 
     ต ำแหน่ง  แพทย์ (แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ) สังกัดโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ  คณะแพทยศำสตร์ 
 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปส ำหรับผู้สมัคร  
       ๒.๑  ผู้ที่จะได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ ตำมควำมในข้อ ๕ ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ  ว่ำด้วยว่ำกำรบริหำรงำนบุคคลของ
มหำวิทยำลัย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   ดังต่อไปนี้ 

(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
(๑)  ภำยใต้บังคับข้อ ๑๑ (๒) (ค) มีสัญชำติไทย 
(๒)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(๔)  ส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่ ก.บ.บ. ก ำหนด 

(ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
(๑)  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
(๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ก ำหนด 
(๓)  เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้

หรือกฎหมำยอ่ืน 
 

/เป็นผู้บกพร่อง... 



-๒- 
 
(๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕)  เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหสนพรรคกำรเมืองหรือ

เจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(๖)  เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๗)  เป็นผู้เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำง

อำญำและพ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปี เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ

องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
(๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับนี้ 

หรือกฏหมำยอ่ืน 
(๑๐) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนใน

รัฐวิสำหกิจองค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำใน
สถำบันอุดมศึกษำ 

(๑๑)  เป็นผู้ถูกศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด 
(๑๒) เป็นผู้เคยถูกศำลมีค ำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 

  ๒.๒  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและต้อง
ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อนวันปิดรับสมัคร  ส ำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่ำ  “ก ำลังเรียน”  “รอผล
กำรสอบ” มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำ 
  ๒.๓  ต้องไม่เป็นผู้ลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเปลี่ยนเส้นทำงชีวิต : เกษียณก่อนก ำหนด 

๓.   คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  
      ๑.  ได้รับปริญญำทำงกำรแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ และได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

สำขำเวชกรรม 
      ๒.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนกำรแพทย์อย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
      ๓.  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฏหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ

กฏหมำยที่เกี่ยว 
      ๔.  เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน  
      ๕.  มนุษยสัมพันธ์ดี สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได ้
 

         //๔.  วัน  เวลำ ... 
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         ๔.  วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์สมัคร  ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง  ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๓๐ กันยำยน  พ.ศ. 
๒๕๕๗ ณ งำนบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนคณบดีคณะแพทยศำสตร์  ชั้น ๒  อำคำรสมเด็จพระเทพรำชสุดำ 
มห ำ วิ ท ย ำลั ย บู ร พ ำ ห รื อ สอบ ถำ ม ท ำ ง โ ท ร ศั พ ท์ ห ม ำ ย เ ล ข   ๐ -๓ ๘๑ ๐ -๒ ๒๒ ๒  ต่ อ  ๓ ๑ ๕ ๓                         
โทร ๐-๓๘๓๘-๖๕๕๔  ในวันและเวลำรำชกำร 

๕.  หลักฐำนกำรสมัคร 
 ๕.๑  ใบสมัครตำมแบบของมหำวิทยำลัย 
 ๕.๒  ส ำเนำรำยงำนผลกำรศึกษำ เมื่อจบชั้นปีที่ ๕ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๓  ส ำเนำบัตรประชำชน  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๔  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๕  ส ำเนำกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี)  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๖  ส ำเนำใบแจ้งผลกำรสอบเพ่ือประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ขั้นตอนที่ ๑ และ
ขั้นตอนที่ ๒ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๗  หนังสือรับรอง จ ำนวน ๒ ฉบับ จำกอำจำรย์แพทย์ ๒ ท่ำน 
 ๕.๘  ส ำเนำหลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย)  จ ำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ำมี) 
 ๕.๙  ถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว  จ ำนวน ๒ รูป 

๖.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
  -  ระดับวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี   จ ำนวน  ๔๐  บำท 
 ๗.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

วันที่  ๓  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลำ ๑๓.๓๐ น. ที่ http://med.buu.ac.th หรือสอบถำม
ทำงโทรศัพท์หมำยเลข  ๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒ ต่อ ๓๑๕๓, ๐-๓๘๓๘-๖๕๕๔  ในวันและเวลำรำชกำร 
 ๘.  ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก 
  วันที่  ๑๐  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ส ำนกังำนคณบดี                      
คณะแพทยศำสตร์  ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๖ อำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

๙.  ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
  วันที่  ๒๕  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลำ ๑๓.๐๐ น. ที่ http://med.buu.ac.th หรือ
สอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข  ๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒ ต่อ ๓๑๕๓, ๐-๓๘๓๘-๖๕๕๔  ในวนัและเวลำรำชกำร 
 

           //อนึ่ง  ผู้ได้รับ... 
 



 
-๔- 

 
  อนึ่ง  ผู้ได้รับกำรคัดเลือก  ต้องจัดท ำสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย  และสัญญำค้ ำ
ประกัน   ณ  ส ำนักงำนคณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  โดยให้จัดหำบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ค้ ำ
ประกันลงนำมในสัญญำฯ  ตำมล ำดับ  ดังนี้ 
 
 ๑.   บิดำหรือมำรดำ  (ท่ีแท้จริง)  หรือ 
 ๒.   พ่ีน้องร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกันของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 
   ประกำศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

(ลงชื่อ)             พิสิษฐ์  พิริยำพรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยฐณัฏนันท์  วิริยกิจจำ) 
บุคลำกร 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  นำยแพทย์พิสิษฐ์  พิริยำพรรณ) 
   คณบดีคณะแพทยศำสตร์ ปฏิบัติกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 


