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ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 ที่     ๐๑๓/๒๕6๓ 

เรื่อง ขยำยเวลำรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่  ๗/๒๕6๑ (ขยำยครั้งท่ี ๗) 

------------------------------ 
 
      ตำมประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำที่ ๕๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
ซึ่งจ้ำงด้วยเงินอุดหนุนรัฐบำล ต ำแหน่งอำจำรย์ เลขที่ต ำแหน่ง ๑๒๙๔ - 2561  สังกัดภำควิชำวิจัยและ
จิตวิทยำประยุกต์ จ ำนวน ๑ อัตรำ โดยก ำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ 
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขยำยเวลำรับสมัครครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ 
ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขยำยเวลำรับสมัครครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ 2 มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ 
กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยำยเวลำรับสมัครครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑
พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยำยเวลำรับสมัครครั้งที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ 
สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยำยเวลำรับสมัครครั้งที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ 
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขยำยเวลำรับสมัครครั้งที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจำกไม่มีผู้มำสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งดังกล่ำว  
              อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 3 (25) ของค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 
มิถุนำยน พ.ศ. 2557  เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนงำนปฏิบัติกำรแทน คณะศึกษำศำสตร์               
จึงขอขยำยเวลำรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๗/๒๕6๑         
(ขยำยครั้งที่ ๗) รำยละเอียดต่อไปนี้      
      
1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
          1.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมควำมในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้  
            ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
                      (๑)  ภำยใต้ข้อบังคับ 11 (2) (ค)  มีสัญชำติไทย 
                      (๒)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
                      (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                      (๔)  ส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่ ก.บ.บ. ก ำหนด                                         

ข.  ลักษณะต้องห้ำม 
                (๑) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
                (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  

เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ก ำหนด 
 
 
 



-๒- 
 
 

                (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้ หรือ 
กฎหมำยอื่น 
                     (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                    (๕) เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 

              (๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 
                      (๗) เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก และพ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปี เว้นแต่       
เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
                      (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน  หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
                    (๙) เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับนี้  
                     (๑๐) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนรัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ                
     (11) เป็นผู้ถูกศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด 
     (12) เป็นผู้เคยถูกศำลมีค ำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
            ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่มหำวิทยำลัย ก.บ.บ. อำจอนุมัติ     
ให้บรรจุแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติทั่วไปตำม (ก) (๑) และหรือ (๒) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำยุไม่เกินหกสิบปี
บริบูรณ์ก็ได้ 
                1.2  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
และต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อนวันปิดรับสมัคร ส ำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่ำ “ก าลังเรียน”  
“รอผลการสอบ” คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่พิจำรณำ 
            1.๓  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเปลี่ยนเส้นทำงชีวิต : เกษียณก่อนก ำหนด 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

     2.1  ได้รับวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ (Neuroscience)           
จิตวิทยำกำรรู้คิด (Cognitive Psychology) หรือสำขำที่เก่ียวข้องกับ Brain, Mind and Education หรือสำขำอ่ืนๆ 
ที่สัมพันธ์กันตำมระบบ International standard Classification of Education (ISCED)  

 
   ทั้งนี้  ต้องมผีลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ดังนี้ 
    (1)  TOEFL (paper) คะแนนขั้นต่ ำ  550  
    (2)  TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ ำ  213 
    (๓)  TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ ำ  79 
    (4)  IELTS  คะแนนขั้นต่ ำ  6 
    (๕)  BUU-GET คะแนนขั้นต่ ำ  65 
             ผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ  ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี   

(นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร)                                    
 
 
 



-๓- 
 
 
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
           ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแตว่ันที่ ๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ถึงวันที ่๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันและเวลำท ำกำร ณ ส ำนักงำนคณบดี  อำคำร 60 พรรษำมหำรำชินี 1  
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี หรือสอบถำมได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐-๓๘๑๐-2089   
หรือ ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http://www.edu.buu.ac.th 
 
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
           4.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว  ถ่ำยครั้งเดียว และถ่ำยไม่เกิน  
6  เดือน  จ ำนวน  3  รูป 
       4.๒. หลักฐำนกำรศึกษำตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่มหำวิทยำลัยระบุไว้ ฉบับจริง            
พร้อมส ำเนำ ได้แก่ ส ำเนำปริญญำบัตร ทรำนสคริป หรือ หนังสือรับรองที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ             
ผลกำรศึกษำแล้ว จ ำนวน  1  ฉบับ 
      ๔.3 หลักฐำนผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ) 
       4.4. กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐำนต่ำงๆ ไม่ตรงกันให้น ำใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-ชือ่สกุลมำแสดง 

     4.5  ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
            4.6  หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย) ฉบับจริงถ่ำยส ำเนำ  จ ำนวน  1  ฉบับ 
 
5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
      ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์          
สมัครตรงตำมประกำศรับสมัครจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร                
ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้ 
 
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร   วุฒิปริญญำเอก  จ ำนวน  ๓๐๐ บำท 
 
7.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก    
            วันที่  ๕  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ส ำนักงำนคณบดี อำคำร 60 พรรษำมหำรำชินี 1 
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี หรือสอบถำมที่หมำยเลขโทรศัพท์  0-3810-2089           
ในวันและเวลำท ำกำร หรือ ที่ website http://www.edu.buu.ac.th      
 
8.  ก าหนดการคัดเลือก    วันที่  ๑๒  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

               วัน/เวลำ             วิชำที่คัดเลือก              สถำนที่คัดเลือก 
วันที่  ๑๒  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลำ  09.00 – ๑๖.๐๐ น.  

  - สอบสอนและสัมภำษณ์ 
 

ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 
อำคำร 60 พรรษำมหำรำชินี 1  
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
             
 

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


                                                             -๔- 
 
 
๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
         คณะศึกษำศำสตร์ จะด ำเนินกำรคัดเลือกด้วยวิธีกำรโดยให้ผู้สมัครด ำเนินกำรดังนี้ 
                 ๑. น ำเสนอเค้ำโครงกำรวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยำกำรรู้คิดที่คำดว่ำจะด ำเนินกำร
หลังจำกท่ีได้รับกำรบรรจุเป็นอำจำรย์ในรูปแบบ Conference  Oral  Presentation ระดับสำกล            
เป็นภำษำอังกฤษ (โดยใช้เวลำประมำณ ๑๕ นำที) 
                ๒. น ำเสนอแผนกำรสอนและวิธีกำรสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยำกำรรู้คิด โดยพิจำรณำ
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดกำรสอน และศักยภำพควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและกำรตอบข้อซักถำม 
(โดยใช้เวลำประมำณ ๑๕ นำที) 
 
๑๐.  ประกาศผลการคัดเลือก 
              วันที่ ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ส ำนักงำนคณบดีคณะศึกษำศำสตร์ อำคำร 60  
พรรษำมหำรำชินี 1 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี หรือสอบถำมรำยละเอียดได้ที่         
หมำยเลขโทรศัพท์ 0-3810-2089 หรือ ที่ website http://www.edu.buu.ac.th ในวันและเวลำท ำกำร      
                 อนึ่ง  ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก ต้องมำจัดท ำสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย และสัญญำค้ ำประกัน 
ณ  ส ำนักงำนอธิกำรบด ี(ภปร.) กองบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ชั้น ๔ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยให้จัดหำ
บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ค้ ำประกันสัญญำมำลงนำมในสัญญำฯ ตำมล ำดับ ดังนี้ 
      1. ให้บิดำหรือมำรดำ  หรือ 
      2. พี่น้องร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน  หรือ 
      3. ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถให้บุคคลตำม ข้อ ๑ และ ๒ ค้ ำประกันได้ ให้บุคคล
ดังต่อไปนี้ค้ ำประกันได้ คือ 
               (ก)  ข้ำรำชกำร  พนักงำน  หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท                   
เป็นผู้ค้ ำประกัน หรือ  
                    (ข)  ผู้ค้ ำประกันซึ่งปฏิบัติงำนของเอกชน จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บำท ขึ้นไป 
 

                   โดยจะต้องด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ หรือ ๒ ก่อน หำกมีเหตุจ ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๓                   
และจะต้องมีหลักฐำนมำแสดง เช่น  ใบมรณบัตร ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรัฐบำลระบุว่ำผู้ค้ ำประกันไม่
สำมำรถเดินทำงได้ หรือหลักฐำนอ่ืน แล้วแต่กรณี 
 
                          ประกำศ  ณ  วันที่      ๔      กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓       
                                                           
             (ลงชื่อ)                 .สฎำยุ  ธีระวณิชตระกูล 

             (รองศำสตรำจำรย์ ดร.สฎำยุ  ธีระวณิชตระกูล) 
                     คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ ปฏิบัติกำรแทน 
                  ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
      
         ส ำเนำถูกต้อง 
       สมชำย พัทธเสน 
   (นำยสมชำย  พัทธเสน) 
 บุคลำกรช ำนำญกำรพิเศษ               

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

