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ประกำศคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที่  002/2561 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 

ครั้งที่  1/๒๕61 
--------------------------------------------- 

 

 ด้วยคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  มีควำมประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพ่ือบรรจุ 
และแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  สังกัดส ำนักงำนจัดกำรศึกษำ  คณะสหเวชศำสตร์  ต ำแหน่ง  อำจำรย์ 
จ ำนวน  1  อัตรำ  โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  3(๒๕)  ของค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำที่  ๑๐๗๐/๒๕๕๗   
ลงวันที่  ๒  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนงำนปฏิบัติกำรแทนด้ำนกำรบริหำร 
งำนบุคคล  จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

๑.  คุณสมบัติทั่วไปส ำหรับผู้สมัคร 
 ๑.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมควำมในข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  ภำยใต้บังคับข้อ  11 (2) (ค) มีสัญชำติไทย 
  (๒)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
  (๔)  ส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย  (ก.บ.บ.)  ก ำหนด 
  (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
  (๑)  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  
  (๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  หรือเป็นโรค 
          ตำมท่ี  ก.บ.บ.  ก ำหนด 
  (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักงำน  หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับหรือกฎหมำยอ่ืน  
  (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๕)  เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง  หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง 
  (๖)  เป็นบุคคลล้มละลำย 
  (๗)  เป็นผู้เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก  เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำและพ้นโทษ 
มำยังไม่ถึงห้ำปี  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท  หรือควำมผิดลหุโทษ 
  (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน   
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
  (๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับนี้  หรือกฎหมำยอ่ืน 
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               (๑๐)  เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร  หรือเข้ำปฏิบัติงำนรัฐวิสำหกิจ  องค์กำร
มหำชน  หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ  หรือกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ 
           (11)  เป็นผู้ถูกศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด 
          (12)  เป็นผู้เคยถูกศำลมีค ำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
 ๑.๒  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  และต้องผ่ำนกำร
พิจำรณำอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อนวันปิดรับสมัคร  ส ำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่ำ  “ก ำลังศึกษำ”  “รอผลกำรสอบ”  
มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำ 
 ๑.๓  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเปลี่ยนเส้นทำงชีวิต:  เกษียณก่อนก ำหนด 
 

๒.  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งส ำหรับผู้สมัคร 
 ๒.๑  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท/เอก  ทำงด้ำนกำยภำพบ ำบัด  หรือทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
สุขภำพที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 
 ๒.๒  ประสบกำรณ์เป็นอำจำรย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  1  ปี  (ถ้ำมี) 
 2.3  ประสบกำรณ์กำรสอนหรือควำมเชี่ยวชำญในสำขำกำยภำพบ ำบัดทำงระบบหำยใจ หัวใจ และ
หลอดเลือด  (ถ้ำมี) 
 2.4  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักงำนบริกำร 
 2.5  ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
 2.6  มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่เสพสิ่งเสพติดชนิดร้ำยแรงที่
ทำงรำชกำรก ำหนดไว้ 
 2.7  ประสบกำรณ์ท ำงำนทำงด้ำนคลินิกทำงกำยภำพบ ำบัดอย่ำงน้อย  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 ส ำนักงำนคณบดี อำคำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ คณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัย
บูรพำ  โดยสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์  (๐๓๘)  ๑๐๓๑๖๘  ในวันและเวลำรำชกำร 
 

๔.  หลักฐำนกำรสมัคร 
 ๔.๑  ใบสมัครตำมแบบของมหำวิทยำลัย 
 ๔.๒  หลักฐำนแสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ  จ ำนวน  ๑  ชุด 
 ๔.๓  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๔  ส ำเนำบัตรประชำชน  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕  รูปถ่ำยหน้ำตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตำด ำ  ขนำด  ๑  นิ้ว  หรือ  ๒  นิว้ 
    จ ำนวน  ๓  รูป  ถ่ำยไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน 
 ๔.๖  กรณี  ชื่อ-สกุล  ในหลักฐำนต่ำง ๆ  ไม่ตรงกัน  ให้ส ำเนำใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล   
        มำแสดง  จ ำนวน  ๑  ชดุ 
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 ๔.7  หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรท ำงำน  (ถ้ำมี)  จ ำนวน  ๑  ชุด 
 ๔.8  หลักฐำนประกอบกำรสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่ำ “ขอรับรองว่ำถ่ำยจำกต้นฉบับจริง”  ค่ำธรรมเนียม 
กำรสมัครสอบคัดเลือก  ระดับปริญญำตรี  จ ำนวน  5๐  บำท   
 ๔.9  หำกมีควำมประสงค์จะน ำประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกหน่วยงำนเดิมเพ่ือมำขอเทียบประสบกำรณ์ 
ในกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนด  กรุณำแจ้งควำมประสงค์ในวันที่ได้รับกำรแจ้งกำรผ่ำนกำรสอบ 
คัดเลือกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 ผู้ที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งคณำจำรย์ประจ ำของมหำวิทยำลัยบูรพำ  ต้องมีผลคะแนนกำร
ทดสอบภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.  TOEFL  (Paper)    คะแนนขั้นต่ ำ  550 
 2.  TOEFL  (CBT)  คะแนนขั้นต่ ำ  213 
 3.  TOEFL  (IBT)    คะแนนขั้นต่ ำ  79 
 ๔.  IELTS   คะแนนขั้นต่ ำ  6 
 ๕.  BUU-GET   คะแนนขั้นต่ ำ  65 
 ผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมวรรคหนึ่ง  ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน  2  ปี   
 

๕.  ก ำหนดวัน-เวลำ  และสถำนที่  ในกำรทดสอบ 
 วัน-เวลำในกำรสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง 
 

๖.  ประกำศผลสอบคัดเลือก 
 จะแจ้งให้ทรำบภำยหลังจำกมีกำรทดสอบผ่ำนไปแล้วประมำณ  ๑  สัปดำห์  ณ  ส ำนักงำนคณบดี คณะ 
สหเวชศำสตร์  หรือโทร.  ๐-๓๘๑๐-๓๑๖๘  หรือ  http://alliedhs.buu.ac.th/   
 

 ประกำศ  ณ  วันที่  12  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
      (ลงชื่อ)        ประเสริฐ    มีรตัน์ 
                (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ    มีรัตน์) 
                          คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  ปฏิบัติการแทน 

               ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธกิารบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 


