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ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ท่ี      ๑๓๒/๒๕6๑ 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี  ๕/๒๕6๑ 
------------------------------ 

 
     ดวย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ     

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตําแหนงอาจารย เลขท่ีตําแหนง ๑๒๙๒ - 2561         
สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จํานวน  ๑  อัตรา   
           อาศัยอํานาจตามความในขอ 3 (25) ของคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 1070/2557 ลงวันท่ี 2 
มิถุนายน  พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงานปฏิบัติการแทน ประกอบกับหนังสือ               
คณะศึกษาศาสตร ท่ี ศธ  62๑๘/๓๔๑๕ ลงวันท่ี  2๕  ตุลาคม  พ.ศ. 256๑  เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยซ่ึงจางดวยเงินอุดหนุนรัฐบาล ดังรายละเอียดตอไปนี้      
 
1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
          1.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามความในขอ ๑๐ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ดังตอไปนี้  
            ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
                      (๑)  ภายใตขอบังคับ 11 (2) (ค)  มีสัญชาติไทย 
                      (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
                      (๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                      (๔)  สําเร็จการศึกษาตามท่ี ก.บ.บ. กําหนด                                         

ข.  ลักษณะตองหาม 
                (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
                (๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ  

เปนคนไรความสามารถ  หรือเปนโรคท่ี ก.บ.บ. กําหนด 
                (๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับนี้ หรือ 

กฎหมายอ่ืน 
                     (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
                    (๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
 

              (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
                      (๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก และพนโทษมายังไมถึงหาป เวนแต       
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                      (๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
                    (๙) เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับนี้  
                      (๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือกระทําการทุจริตในการสอบระหวางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา                
      (11) เปนผูถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
      (12) เปนผูเคยถูกศาลมีคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
     ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนแกมหาวิทยาลัย ก.บ.บ. อาจอนุมัติใหบรรจุ
แตงตั้งบุคคลท่ีไมมีคุณสมบัติท่ัวไปตาม (ก) (๑) และหรือ (๒) ในสวนท่ีเก่ียวของกับอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณก็ได 
                1.2  ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษา ไดรับใบรับรองคุณวุฒิแสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษา   
และตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนวันปดรับสมัคร สําหรับใบรับรองซ่ึงระบุวา “กําลังเรียน”  
“รอผลการสอบ” คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จะไมพิจารณา 
             1.๓  ตองไมเปนผูท่ีลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับผูมีสิทธิ์สมัครสอบ 
                     สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกส หรือการผลิต หรือ
เครื่องกล หรืออุตสาหกรรม หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีสัมพันธกัน ตามระบบ International standard 
Classification of Education (ISCED)  

  

   ท้ังนี้  ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
    (1)  TOEFL (paper) คะแนนข้ันต่ํา  550  
    (2)  TOEFL (CBT) คะแนนข้ันต่ํา  213 
    (๓)  TOEFL (IBT) คะแนนข้ันต่ํา  79 
    (4)  IELTS  คะแนนข้ันต่ํา  6 
    (๕)  BUU-GET คะแนนข้ันต่ํา  65 
             ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ใหมีผลยอนหลังไดไมเกิน  2  ป   

(นับถึงวันสุดทายของการปดรับสมัคร)                                    
 
3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
             ผูประสงคจะสมัครขอรับใบสมัครและสมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ถึงวันท่ี 15 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันและเวลาทําการ ณ สํานักงานคณบดี อาคาร 60 พรรษา-       
มหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท      
0-3810-2089   

 
 



-๓-  
 

 
 หรือสมัครทางไปรษณีย (ดาวนโหลดใบสมัครใน http://www.edu.buu.ac.th) จาหนาซองถึง     
คุณสมชาย  พัทธเสน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  20131              
(สั่งจายคาธรรมเนียมการรับสมัครเพ่ือจายใหผูรับ ณ  ท่ีทําการไปรษณียมหาวิทยาลัยบูรพา)    
 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร 
           4.1. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว  ถายครั้งเดียว และถายไมเกิน  
6  เดือน  จํานวน  3  รูป 
       4.๒. หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีมหาวิทยาลัยระบุไว ฉบับจริง            
พรอมถายสําเนา ไดแก สําเนาปริญญาบัตร ทรานสคริป หรือ หนังสือรับรองท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ        
ผลการศึกษาแลว จํานวน  1  ฉบับ 
      ๔.3. สําเนาหลักฐานผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ ๒   
(พรอมฉบับจริง) 
       4.4. กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานตางๆ ไมตรงกันใหนําใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชือ่สกุลมาแสดง 

     4.5  สําเนาบัตรประชาชน   จํานวน ๑ ฉบับ 
            4.6.  หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ฉบับจริง  พรอมถายสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 
 
5. เง่ือนไขการรับสมัคร 
      ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์          
สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร                
ไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือกครั้งนี้ 
 
6. คาธรรมเนียมการสมัคร         วุฒิปริญญาเอก  จํานวน  5๐  บาท 
 
7.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ    
            วันท่ี  19  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สํานักงานคณบดี อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1                   
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามท่ีหมายเลขโทรศัพท  0-3810-2089  
ในวันและเวลาทําการ หรือ ท่ี website http://www.edu.buu.ac.th   

 

8.  กําหนดการสอบคัดเลือก    วันท่ี  29  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  
  
 

               วัน/เวลา             วิชาท่ีสอบ              สถานท่ีสอบ 
วันท่ี 29 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา  09.00 – ๑๖ .๓๐ น.  

  - สอบสอนและสัมภาษณ 
 

ณ หองประชุม 203 ชั้น 2 
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

            
 

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


-๔- 
 

 
๙.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก  
                 คณะศึกษาศาสตร จะดําเนินการคัดเลือกดวยวิธีการใหผูสมัครนําเสนอรายงานวิจัย             
ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือผลงานวิจัย หรือเคาโครงวิจัยอ่ืนๆ เพ่ือประเมินความสามารถ 
ประสบการณการวิจัย ทักษะการวิจัย และนําเสนอการสอนในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการอาชีวศึกษาทางดาน
อุตสาหกรรม (ใชเวลาในการสอน 15 นาที) เพ่ือประเมินทักษะดานการจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล โดยพิจารณาแผนการสอน การจัดการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล ความถูกตอง  
ตามหลักวิชาการและการตอบขอซักถาม รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตางๆ เชน    
บุคลิกทวงทีวาจา เชาวนปญญาไหวพรบิ การสื่อสาร ทัศนคติ และความรูท่ัวไป  
 
๑๐.  ประกาศผลการคัดเลือก 
              วันท่ี  6  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ สํานักงานคณบดี อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท   
0-3810-2089 หรือ ท่ี website http://www.edu.buu.ac.th ในวันและเวลาทําการ      
                 อนึ่ง ผูท่ีไดรับการคัดเลือก ตองมาจัดทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย และสัญญาคํ้าประกัน 
ณ  สํานักงานอธิการบดี (ภปร.) กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใหจัดหา
บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูคํ้าประกันสัญญามาลงนามในสัญญาฯ ตามลําดับ ดังนี้ 
      1. ใหบิดาหรือมารดา  หรือ 
      2. พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  หรือ 
      3. ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัยไมสามารถใหบุคคลตาม ขอ ๑ และ ๒ คํ้าประกันได ใหบุคคล
ดังตอไปนี้คํ้าประกันได คือ 
               (ก)  ขาราชการ พนักงาน  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีเงินเดือนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ บาท                   
เปนผูคํ้าประกัน หรือ  
                    (ข)  ผูคํ้าประกันซ่ึงปฏิบัติงานของเอกชน จะตองมีเงินเดือนตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป 
 

                   โดยจะตองดําเนินการตามขอ ๑ หรือ ๒ กอน หากมีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัยใหดําเนินการตามขอ ๓                   
และจะตองมีหลักฐานมาแสดง เชน  ใบมรณบัตร ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรัฐบาลระบุวาผูคํ้าประกันไม
สามารถเดินทางได หรือหลักฐานอ่ืน แลวแตกรณี 

ประกาศ  ณ  วันท่ี        ๑๙         เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                        (ลงชื่อ)                วชิิต  สุรัตนเรืองชัย 
                                                                  (รองศาสตราจารย ดร.วิชิต  สุรัตนเรืองชัย) 
                     คณบดีคณะศึกษาศาสตร ปฏิบัติการแทน 
                                                          ผูปฏิบัติหนาท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพ 
        สําเนาถูกตอง 
      สมชาย พัทธเสน 
  (นายสมชาย  พัทธเสน) 
บุคลากรชํานาญการพิเศษ 

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

