
 
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกำศคณะสหเวชศำสตร์ 
ที่  115/๒๕๖๒ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่  2/๒๕๖๒ 

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

 ด้วยคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  มีควำมประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัย  ต ำแหน่ง  นักกำยภำพบ ำบัด  เลขที่ต ำแหน่ง  ๙๑๓๔๙  สังกัดศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
สหเวชศำสตร์  จ ำนวน  ๑  อัตรำ   
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 3(๒๕) ของค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำท่ี ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนำยน 
พ.ศ.  ๒๕๕๗  เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนงำนปฏิบัติกำรแทนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  ประกอบกับ
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยบูรพำ  ที่  ๐๐๐๕/๒๕๖๐  ฉบับลงวันที่  ๑๒  มิถุนำยน   พ.ศ. 
๒๕๖๐  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำหรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนสนับสนุนวิชำกำรและลูกจ้ำง  
พ.ศ. ๒๕๖๐  และหนังสือคณะสหเวชศำสตร์ ที่ ศธ ๖๒๒๐/๐๑๘๑ ลงวันที่  ๑๘  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  เรื่อง  
ขออนุมัติกำรด ำเนินกำรสรรหำหรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  ซึ่งจ้ำงด้วยเงินรำยได้ส่วน
งำน (อัตรำใหม่)  จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

 ๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
      ๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะข้อห้ำม ตำมควำมในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้  
    (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  ภำยใต้บังคับข้อ ๑๑ (๒) (ค) มีสัญชำติไทย 
         (๒)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๔)  ส ำเร็จกำรศึกษำตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยบูรพำ  ที่ 
0004/2559  ลงวันที่  18  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2559  เรื่อง  มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของพนักงำน  
http://personnel.buu.ac.th/document/Person3118.pdf 
  (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
  (๑)  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
  (๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ              
เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ประกำศก ำหนด 
  (๓)  เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้  หรือ
กฎหมำยอื่น 
  (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (๕)  เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
                 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลำย 
  (๗)  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก และพ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปี เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
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  (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
  (๙)  เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับนี้ 
                        (๑๐)  เปน็ผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนรัฐวิสำหกิจ       
องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ 
 ๒.  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ได้รับใบรับรองวุฒิแสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  และ
ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อนวันปิดรับสมัคร  ส ำหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่ำ “ก ำลังเรียน”  หรือ 
“รอผลกำรสอบ”  มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำ 
 ๓.  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเปลี่ยนเส้นทำงชีวิต :  เกษียณก่อนก ำหนด 
 

 ๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
 ๑.  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป ในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ทำงกำยภำพบ ำบัด และ
ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สำขำกำยภำพบ ำบัด หรือใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด
จำกสภำกำยภำพบ ำบัด 
 ๒.  หำกมีประสบกำรณ์ทำงคลินิกด้ำนกำยภำพบ ำบัด  จะรับพิจำรณำเป็นพิเศษ   
 

 ๓.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษำยน 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๐  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ส ำนักงำนคณบดี  ชั้น  ๑  อำคำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ  โดยสอบถำมเพ่ิมเติมที่หมำยเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ 3168  ในวันและเวลำท ำกำร  หรือ 
ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://personnel.buu.ac.th/  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลำท ำกำร  
 

 4.  หลักฐานการสมัคร 
  ๑.  ใบสมัครตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัย พร้อมกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ๒.  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว หรือขนำด ๒ นิ้ว และถ่ำยไม่เกิน   
๖  เดือน  จ ำนวน  ๓  รูป 
  ๓.  หลักฐำนกำรศึกษำตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่มหำวิทยำลัยระบุไว้  ถ่ำยเอกสำร 
จ ำนวน  ๑  ชุด 
   ๔.  กรณีชื่อ – ชื่อสกุล  ในหลักฐำนต่ำง ๆ ไม่ตรงกันให้น ำใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล 
มำแสดง ถ่ำยเอกสำร จ ำนวน  ๑  ชุด 
  ๕.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน  ๑  ชุด 
  ๖.  ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ จ ำนวน  1  ชดุ  โดยมีรำยละเอียดโรคที่มีลักษณะ
ต้องห้ำมเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยบูรพำ  
ข้อ  ๓  ประกอบด้วย 
  6.1  วัณโรคในระยะอันตรำย 
  6.2  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
  6.3  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
  6.4  โรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคร้ำยแรงที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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  6.5  โรคทำงจิตที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
จ ำนวน  ๑  ชุด 
  ๗.  หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย) ถ่ำยเอกสำร  จ ำนวน  ๑  ชุด 
 ทั้งนี ้ ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศรับสมัคร โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ 
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีควำมผิดพลำดเกิดจำกผู้สมัคร หรือทำงมหำวิทยำลัยตรวจสอบในภำยหลัง
แล้วพบว่ำเอกสำรและหลักฐำนไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำขำดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้งตั้งแต่ต้น 
(รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ) 
 

 ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๑๐๐ บาท 
 

 ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  
                 วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒    
 

 ๗.  ก าหนดการคัดเลือกและสถานที่สอบ 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 
 
 
 
เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
 
- สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน  ดังนี้ 
    ควำมรู้ด้ำนกำยภำพบ ำบัดในสำขำต่ำงๆ เช่น 
ระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ  ระบบประสำท  ระบบ
หัวใจและไหลเวียนโลหิต และระบบกุมำรเวชศำสตร์ 
   
- สอบภาคปฏิบัติ  ๕๐  คะแนน   
     
- สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 

 
 
 

ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ 
(MS  106) 

ทั้งนี้  หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนที่สอบ  จะแจ้งให้ทรำบ
ในวันที่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ 
 

 

 ทั้งนี ้ ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนข้อเขียนและภำคปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  ๕๐  สอบสัมภำษณ์ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ  ๕๐  และต้องได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  ๗๐     
 

 อนึ่ง  ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก ต้องน ำผลกำรตรวจสุขภำพจิตจำกโรงพยำบำลรัฐ  ที่ใดท่ีหนึ่งดังต่อไปนี้   
 ๑)  สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ 
 ๒)  โรงพยำบำลศรีธัญญำ 
 ๓)  สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ 
 ๔)  โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ - เฉลิมพระเกียรติ 
 ๕)  โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ (คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) 
 ๖)  โรงพยำบำลศรีนครินทร์ (คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 
 ๗)  โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ (คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
     ๘)  โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ   
     9)  โรงพยำบำลชลบุรี 
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   10)  โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี  ณ  ศรีรำชำ 
   11)  โรงพยำบำลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์   
 

 8.  ประกาศผลการสอบ  
               วันที่  ๒๑  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่  http://alliedhs.buu.ac.th/   

     อนึ่ง  ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ต้องจัดท ำสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย และสัญญำค้ ำประกัน 
ณ  คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  โดยให้จัดหำบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ค้ ำประกันลงนำมในสัญญำ ฯ 
ตำมล ำดับ ดังนี้ 

๑.  บิดำหรือมำรดำ หรือ 
๒.  พ่ีน้องร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน หรือ 
๓.  ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถให้บุคคลตำม (๑) และ (๒) ค้ ำประกันได้         

ให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ ำประกัน คือ 
     (ก)  ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท       

เป็นผู้ค้ ำประกัน 
     (ข)  ผู้ค้ ำประกันซึ่งปฏิบัติงำนของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่  ๒๐,๐๐๐  บำทข้ึนไป 
เหตุจ ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตำม (๓) จะต้องมีหลักฐำนมำแสดง เช่น ใบมรณบัตร ใบรับรองแพทย์ จำก

โรงพยำบำลของรัฐระบุว่ำผู้ค้ ำประกันไม่สำมำรถเดินทำงได้  หรือหลักฐำนอื่น แล้วแต่กรณี 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  29  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
        (ลงชื่อ)             มารุต    ตั้งวัฒนาชุลีพร 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร) 
               คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  ปฏิบัติการแทน 
               ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ข้ำพเจ้ำ.................................................................ขอรับรองว่ำมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม  
ตำมข้อ 10 ของข้อบังคับ มหำวิทยำลัยบูรพำ  ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
มีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศรับสมัคร  หำกทำงมหำวิทยำลัยตรวจสอบในภำยหลังแล้วพบว่ำคุณสมบัติไม่ตรงตำม
ประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำขำดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  ตั้งแต่ต้น 
 
 
 
       ลงชื่อ.................................................... 
                  (                                ) 
       วันที่...................................................... 

เอกสารประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา 
รายละเอียด มี ไม่มี หมายเหตุ 

1. ใบสมัครตำมรูปแบบของมหำวทิยำลัย พร้อมกรอกข้อควำมถูกตอ้งและครบถ้วนสมบูรณ์    
2. รูปถ่ำยหนำ้ตรงไมส่วมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว  หรือ 2 น้ิว  และถ่ำยไม่เกิน 
    6 เดือน จ ำนวน 3 รูป 

   

3. หลักฐำนกำรศึกษำตำมคณุสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่มหำวิทยำลัยระบุไว ้ ถ่ำยเอกสำร จ ำนวน  ๑  ชุด    
4. กรณีช่ือ – ช่ือสกุล  ในหลักฐำนต่ำง ๆ ไม่ตรงกันให้น ำใบส ำคญักำรเปลีย่นช่ือ – ช่ือสกุล  
มำแสดง ถ่ำยเอกสำร จ ำนวน  ๑  ชุด 

   

5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  ถ่ำยเอกสำร  จ ำนวน  ๑  ชุด    
6. ใบรับรองแพทย์  จ ำนวน  1  ชุด    
7. หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย) ถ่ำยเอกสำร  จ ำนวน  ๑  ชุด    
8. ตำมควำมในข้อ  10  ของข้อบังคับมหำวิทยำลยับูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
๒๕๕๖  ดังนี ้
(ก) คุณสมบตัิทั่วไป 
    (1) ภำยใต้ข้อบังคับ 11 (2) (ค) มีสัญชำตไิทย 
    (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบรูณ ์
    (3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
    (4) ส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่ ก.บ.บ. ก ำหนด 
(ข) ลักษณะต้องห้ำม 
    (1) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
    (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  
เป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ก ำหนด 
    (3) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้กอ่นตำมข้อบังคับนี้  
หรือกฎหมำยอื่น 
    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (5) เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
    (6) เป็นบุคคลล้มละลำย 
    (7) เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก และพ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำป ี
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผดิลหุโทษ 
    (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
    (9) เคยถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับนี้ 
    (10) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจรติในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในรัฐวสิำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือกระท ำกำรทุจรติในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันอุดมศกึษำ     

   


