
                                                          (ส ำเนำ) 
                                                            

 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ที่      ๐๑๔/๒๕๖๓ 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 

------------------------------ 
 
      ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ     

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ต าแหน่งอาจารย์ เลขที่ต าแหน่ง ๑๓๗๔-๒๕๖๒ 
สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา (ครั้งที่ ๒)  จ านวน  ๑  อัตรา   
           อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง  การมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน ประกอบกับหนังสือ  
คณะศึกษาศาสตร์ ที่ อว ๘๑๑๘/๑๗๔๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้      
 
๑.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
          ๑.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้  
            (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
                      (๑)  ภายใต้ข้อบังคับ ๑๑ (๒) (ค)  มีสัญชาติไทย 
                      (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
                      (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                      (๔)  ส าเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ. ก าหนด                                         

(ข)  ลักษณะต้องห้าม 
                (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
                (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  

เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 
                (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือ 

กฎหมายอื่น 
                     (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                    (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

              (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
                      (๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่       
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                      (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 



-๒- 
 

                    (๙) เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้  
                      (๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระท าการทุจริตในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา                
       ๑.๒  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา   
และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร ส าหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “ก าลังเรียน”  
“รอผลการสอบ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่พิจารณา 
             ๑.๓  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนก าหนด 
 
๒. คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

- วุฒิการศึกษา คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 
(Educational Administration) 

 

        ทั้งนี้  ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
    (๑)  TOEFL (paper) คะแนนขั้นต่ า  ๕๕๐  
    (๒)  TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ า  ๒๑๓ 
    (๓)  TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ า  ๗๙ 
    (๔)  IELTS  คะแนนขั้นต่ า  ๖ 
    (๕)  BUU-GET คะแนนขั้นต่ า  ๖๕ 
       ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน ๒ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)                                    

 
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
           ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ในวันและเวลาท าการ ณ ส านักงานคณบดีอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๐-๒๐๘๙ หรือ 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http://www.edu.buu.ac.th 
 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
           ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียว และถ่ายไม่เกิน  
๖  เดือน จ านวน ๓ รูป 
       ๔.๒ หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ฉบับจริง            
พร้อมส าเนา ได้แก่ ส าเนาปริญญาบัตร ทรานสคริป หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ            
ผลการศึกษาแล้ว จ านวน ๑  ฉบับ 
      ๔.๓  หลักฐานผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๔ กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานต่างๆ ไม่ตรงกันให้น าใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลมาแสดง 

     ๔.๕  ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
            ๔.๖  หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ฉบับจริง ฉบับจริงพร้อมถ่ายส าเนา           
จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 

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


-๓- 
 
 

 

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 
    ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์          
สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร                
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ 
 

๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน  ๓๐๐  บาท 
 
๗.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
          วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ส านักงานคณบดี อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๐๘๙ ในวันและเวลาท าการ หรือ   
ที่ website http://www.edu.buu.ac.th      
 

๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
        คณะศึกษาศาสตร์ จะด าเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการดังนี้ 

๘.๑ สอบภาคทฤษฎีข้อเขยีน ( ๑๐๐ คะแนน)  ได้แก่ 
         _๘.๑.๑ วิชาเฉพาะสาขา เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา (๕๐ คะแนน)  
                   ๘.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานวิจัย และการบริหารการศึกษา (๕๐ คะแนน) 

๘.๒ สอบสอน น าเสนองานวิจัย และสัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน) ได้แก่ 
        ๘.๒.๑ สอบสอน  ใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที   (๓๐ คะแนน) 
        ๘.๒.๒ น าเสนองานวิจัย ใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที       (๓๐ คะแนน) 
        ๘.๒.๓  สัมภาษณ์ความเหมาะสมกับต าแหน่งและประสบการณ์ด้านวิจัย (๔๐ คะแนน)  

          หมายเหต ุ๑. ผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์ 
สอบสอน น าเสนองานวิจัยและสัมภาษณ ์
                       ๒. กรณีผู้ผ่านเข้ามาสอบสอน น าเสนองานวิจัย และสัมภาษณ์ คณะกรรมการฯ จะไม่น า
คะแนนสอบภาคทฤษฎีมารวมโดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดและไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
เป็นผูผ้่านการคัดเลือก 
             ๓. ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดหากมีผลงานวิจัยต่างๆ มาน าเสนอ คณะกรรมการฯ 
พิจารณาเป็นกรณีประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
  
๙.  ก าหนดเวลาและวิธีการคัดเลือก     
      

               วัน/เวลา             วิธีการคัดเลือก              สถานทีค่ัดเลือก 
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สอบภาคทฤษฎี 
 - เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  
 
 - เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 
  
- ข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขาเก่ียวกับการบริหาร
การศึกษา 
- ข้อเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานวิจัย           
และการบริหารการศึกษา 

 
 
ณ ห้องประชุม ๒๐๖ ชั้น ๒ 
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

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


       ส าเนาถูกต้อง 
    สมชาย  พัทธเสน 
  (นายสมชาย  พัทธเสน) 
บุคลากรช านาญการพิเศษ 

-๔- 
 
 

               วัน/เวลา             วิธีการคัดเลือก              สถานที่คัดเลือก 
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎี 

 
ที่ http://www.edu.buu.ac.th 

สอบสอน น าเสนองานวิจัย 
และสัมภาษณ์ 
 วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  - เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
- สอบสอน น าเสนองานวิจัย และสัมภาษณ์ 
 

 
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ 
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
๑๐.  ประกาศผลการคัดเลือก 
              วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ส านักงานคณบดี อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   
๐-๓๘๑-๒๐๘๙ หรือ ที่ website http://www.edu.buu.ac.th ในวันและเวลาท าการ      
     อนึ่ง  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง สัญญาจ้างค้ าประกัน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน             
ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) ณ ส านักงานอธิการบดี (ภปร.)  
กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้จัดหาบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ค้ าประกัน     
ลงนามในสัญญาฯ ตามล าดับ ดังนี้ 
       ๑. บิดาหรือมารดา  หรือ 
       ๒. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  หรือ 
       ๓. ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตาม ข้อ ๑ และ ๒ ค้ าประกันได้        
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ าประกันได้ คือ 
               (ก)  ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท                   
เป็นผู้ค้ าประกัน หรือ  
 
                      (ข)  ผู้ค้ าประกันซึ่งปฏิบัติงานของเอกชน จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
 

                   โดยจะต้องด าเนินการตามข้อ ๑ หรือ ๒ ก่อน หากมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยให้ด าเนินการตามข้อ ๓                   
และจะต้องมีหลักฐานมาแสดง เช่น ใบมรณะบัตร ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลระบุว่าผู้ค้ าประกันไม่
สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอ่ืน แล้วแต่กรณี 

ประกาศ  ณ  วันที่      ๕        กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๓    

(ลงชื่อ)              เชษฐ์  ศิรสิวัสดิ์  
                          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวสัดิ์) 

                         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดี 
                          คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 

                        ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

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

