
 
 

(สําเนา) 
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่  008 /๒๕60 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------ 
    ด้วยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตําแหน่ง 740-2553 (ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุน
รัฐบาล) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา                        
             อาศัยอํานาจตามความในข้อ 3 (25) ของคําสัง่มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2  
มิถุนายน  พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรับสมัครคดัเลือก
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี   
      
             1. คณุสมบตัทิั่วไปของผูส้มัครสอบ 

2. ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะข้อห้าม ตามความในข้อ ๑๐ ทีแ่ก้ไข 
เพ่ิมเติม ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 12)  
พ.ศ. ๒๕๕4 ดังน้ี 
   (ก)   คณุสมบตัทิั่วไป                         

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  อายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
(๔)  สําเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ. กําหนด 

(ข)   ลักษณะต้องหา้ม 
(๑)   เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๒)   เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้    

ความสามารถหรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ.กําหนด 
    (๓)   เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน  หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน          
ข้อบังคับน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 

(๔)   เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
     (๕)   เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 

(๖)   เป็นบุคคลล้มละลาย                                                   
      (๗)   เป็นเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทา  
อาญาและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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   (๘)   เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก  หรอืไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙)   เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก  หรอืไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม 
ข้อบังคับน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
       (๑๐) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรอืกระทําการทุจริตในการสอบระหว่างการศึกษา       
ในสถาบนัอุดมศึกษา  
   (11) เป็นผู้ถูกศาลมีคําสั่งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
   (12) เป็นผู้เคยถูกศาลมีคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

๒.   เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและต้องผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอํานาจก่อนวันปิดรับสมัคร สําหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่า “กําลังเรียน”  “รอผลการ
สอบ”  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา 
            ๓.   ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกําหนด 
 
               2. คุณสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่สําหรบัผู้มีสทิธิสมัครสอบ 
       ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตําแหน่ง 740-2553 ผู้สมัครต้องสําเร็จ
การศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์               
โดยมีความรู้ความสามารถศกึษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลในงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับหน้าที่ 
  
               3. วัน เวลา และสถานทีร่บัสมัคร 
                      ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่  7  มิถุนายน พ.ศ. 
2560 ถึงวันที่  17  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ สํานักงานผู้อํานวยการ ช้ัน ๗ อาคารเทพรัตนราชสุดา 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ๐๓๘- 102465 ในวันและเวลาราชการ 
 

     4. หลกัฐานการสมัคร 
1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว หรือขนาด 2 น้ิว ถ่ายคร้ัง 

เดียวกัน และถา่ยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  จํานวน 3 รูป 
2.   หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ถ่ายเอกสาร 
จํานวน 1 ชุด 

  3.   สําเนาทะเบียนบ้าน  ถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ ฉบับ 
    ๔.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ ฉบับ 

5.   หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ถ่ายเอกสาร จํานวน 1 ชุด                
6.   กรณีช่ือ – ช่ือสกุล หลกัฐานต่างๆ ไมต่รงกันให้นําใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล 

มาแสดง ถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
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         5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
                วุฒิปริญญาตรี  จํานวน  40 บาท  

   
         6. ประกาศรายชื่อผูมี้สทิธสิอบ 
                วันอังคารที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 ณ เว็บไซต์สํานักหอสมุด (www.lib.buu.ac.th) 
หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท ์038- 102465  ในวันและเวลาราชการ 
 
         7. กําหนดการคดัเลอืกและสถานที ่
 

ตําแหน่ง วันสอบคดัเลอืก/วิชาทีส่อบ สถานทีส่อบ 
1.ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เลขที่ตําแหน่ง 740-2553 
 
 
 
 
 
                   
 

 วันพุธที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
1. ความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่ง 
- ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่ง    
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  สอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.30 – 11.30 น.       
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ 
  สอบข้อเขียน เวลา 12.30 – 13.30 น.         
3. สอบสัมภาษณ ์เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ห้องปฏิบัติ Cyber Zone I  
ช้ัน 6                        
 
 
 
ห้องประชุม 201 ช้ัน 2 
สํานักหอสมุด 
อาคารเทพรัตนราชสุดา 
 
 

 
         8. ประกาศผลสอบการคดัเลือก 
               ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  วันอังคารที่  25  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
                         อน่ึง ผู้ได้รับการคัดเลือก  ต้องจัดทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และสัญญา 
ค้ําประกัน ณ สํานักงานผู้อํานวยการ สํานักหอสมุด โดยจัดหาบุคคลดังต่อไปน้ีเป็นผู้ค้ําประกันลงนาม 
ในสัญญาฯ ตามลําดับ ดังน้ี 
                         ๑.  บิดาหรือมารดา หรือ 

     ๒.  พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือ 
     3.  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตาม (1) และ (2)  

ค้ําประกันได้ ให้บุคคลดังต่อไปน้ีค้ําประกัน คือ 
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                        (ค)  ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจทีม่ีเงินเดือนไม่น้อยกว่า    
๑๐,๐๐๐ บาท เป็นผู้ค้ําประกัน หรือ                                            
                        (ง)  ผูค้้ําประกันซึ่งปฏิบัติงานของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนต้ังแต่ 20,000 บาทข้ึนไป  
                        เหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตาม ข้อ 3 จะต้องมีหลกัฐานมาแสดง เช่น ใบมรณะบัตร 
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้ําประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอ่ืน      
แล้วแต่กรณ ี                                                   
                                
                         ประกาศ  ณ  วันที่   7   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60 
 
                                                   (ลงช่ือ)         วันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ 

                                    (นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ) 
                                  ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด ปฏิบัติการแทน 
                                  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 

                        
         สําเนาถูกต้อง 
 
 
(นางสาวนงลักษณ์ คุณสนอง) 
            บุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


