
 
 

(ส ำเนำ) 
 

 
ประกำศคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที่  ๔๑๘/๒๕๖๑ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย  

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

 ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ต าแหน่ง 4469 สังกัดส านักงานคณบดี คณะสหเวชศาสตร์. จ านวน  1  อัตรา  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  3(25) ของค าสั่งมหาวิทยาลยับูรพา ที่ 1070/๒๕๕7 ลงวันที่ 2 มิถุนายน  
พ.ศ.  2557  เรื่อง  การมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบกับหนังสือ
คณะสหเวชศาสตร์ที ่ ศธ 6220/0808  ลงวันที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานคณบดี คณะสหเวชศาสตร์  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
   ๑.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ 10 ของข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
   (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑.  ภายใต้ข้อบังคับ ๑๑ (๒) (ค)  มีสัญชาติไทย 
   ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
   ๓.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๔.  ส าเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ.  ก าหนด 
   (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
   ๑.  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
   ๒.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  เป็น
คนไร้ความสามารถ  หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 
   ๓.  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน  หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้  หรือ
กฎหมายอื่น 
   ๔.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๕.  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๖.  เป็นบุคคลล้มละลาย 
   7.  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8.  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   9.  เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ 
         10.  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระท าการทุจริตในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
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 1.๒  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร  ส าหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “ก าลังเรียน”  
หรือ“รอผลการสอบ”  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา 
 1.3  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต  :  เกษียณก่อนก าหนด 
 
 2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 
 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและสมัครได้ดว้ยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  1 – 16 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ณ  ส านักงานคณบดี  คณะสหเวชศาสตร์  ชั้น  1  อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือสอบถามเพ่ิมเติมที่  ๐ ๓๘๑๐ 3168  ในวันและเวลาท าการ 
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://personnel.buu.ac.th/  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาท าการ 
 
4.  หลักฐานการสมัคร 
 ๑.  ใบสมัครตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย  พร้อมกรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  
 2.  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  หรือขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว 
และถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
 3.  หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้  ฉบับจริง  พร้อมถ่าย
ส าเนาจ านวน ๑ ชุด 
 4.  กรณีชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐานต่าง ๆ  ไม่ตรงกันให้น าส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล 
มาแสดง  จ านวน 1 ชุด 
 ๕.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด 
 ๖.  หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย)  ฉบับจริง  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ชุด 
 ๗.  ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๘.  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการฝึกอบรม การผ่านงาน ประวัติย่อ ประกาศนียบัตร เป็นต้น 
 
5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ๓๐  บาท  (สามสบิบาทถ้วน) 
 
6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
 วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ที ่ http://alliedhs.buu.ac.th/  หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  
๐ ๓๘๑๐ 3168   
 

http://personnel.buu.ac.th/
http://alliedhs.buu.ac.th/h
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7.  ก าหนดการคัดเลือกและสถานที่สอบ 
 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ 22 พฤศจิกายน  2561 
สอบข้อเขียน  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
 
สอบปฏิบัติ 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
สอบข้อเขียน   (๑๐๐  คะแนน) 
ประกอบด้วย 
- ความรู้ทั่วไป 
- ความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
สอบปฏิบัติ  (๑๐๐  คะแนน) 
ประกอบด้วย 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
  (Microsoft  office) 
 
หมายเหตุ  ผู้สอบต้องได้คะแนน 
การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
ไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ ๖๐ 

 
-  ณ ห้องประชุม MS 106 
 
 
 
-  ณ ส านักคอมพิวเตอร์ 
 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
สอบ  จะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 
 

วันที่  26  พฤศจิกายน  2561 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  http://alliedhs.buu.ac.th/ 

วันที่  28  พฤศจิกายน  2561 สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม MS 106 คณะสหเวช
ศาสตร์ 

  

8.  ประกาศผลการคัดเลือก  
 วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ที่  http://alliedhs.buu.ac.th/  . 
 อนึ่ง  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ต้องน าผลการตรวจสุขภาพทางจิตวิทยา จากโรงพยาบาลรัฐ ที่ใดท่ีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้   
 ๑.)  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
 ๒.)  โรงพยาบาลศรีธัญญา 
 ๓.)  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 ๔.)  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ - เฉลิมพระเกียรติ 
 ๕.)  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
 ๖.)  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 ๗.)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
 ๘.)  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
 เพ่ือมาจัดท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และสัญญาค้ าประกัน ณ ส านักงานคณบดี คณะสหเวชศาสตร์   
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยให้จัดหาบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญาฯ ตามล าดับ ดังนี้ 
 1.  บิดาหรือมารดา  หรือ 
 2.  พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  หรือ 
 
 

http://alliedhs.buu.ac.th/
http://alliedhs.buu.ac.th/h


- 4 - 
 

 3.  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตาม  1  และ  2  ค้ าประกันได้ 
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ าประกัน  คือ 
    (ก)  ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท   
เป็นผู้ค้ าประกัน หรือ 
    (ข)  ผู้ค้ าประกันซึ่งปฏิบัติงานของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่  20,000 บาทข้ึนไป 
เหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตามข้อ 3. จะต้องมีหลักฐานมาแสดง  เช่น  ใบมรณบัตร  ใบรับรองแพทย์ 
จากโรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้ าประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอ่ืน  แล้วแต่กรณี  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
      (ลงชื่อ)          มำรุต    ตั้งวัฒนำชุลีพร 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำรุต  ตั้งวัฒนำชุลีพร) 
คณบดีคณะสหเวชศำสตร์ ปฏิบัติกำรแทน 
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

   
 
 
 
 


