
 (ส ำเนำ) 
 

ประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
ที่ ๐๒๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------------------- 
ด้วยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ต าแหน่ง อาจารย์ เลขที่ต าแหน่ง ๑๒๒๑-๒๕๕๙   
สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ านวน ๑ อัตรา   
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/ ๒๕๕๗ ลงวันที่  
๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงาน ประกอบกับหนังสือท่ี  
อว ๘๑๐๔.๑/๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา  
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 ๑.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีภายใต้บังคับข้อ ๑๑ (๒) (ค) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นประมุข 
      (๔) ส าเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ. ก าหนด           

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

หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ก าหนด 
  (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้  

หรือกฎหมายอ่ืน 
  (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่ 

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ    

มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ 



                              (๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระท าการทุจริต ในการสอบระหว่างการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 ๑.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาและต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร ส าหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่า 
“ก าลังเรียน” “รอผลการสอบ” มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา 
                   ๑.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนก าหนด 
 
๒. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งส ำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  
  ๒.๑ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  ๒.๒ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์  
  ๒.๓ จะต้องส าเร็จการศึกษาในแผนการเรียนที่มีการท างานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จ
การศึกษา 
  ๒.๔ หากมีผลงานวิชาการท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
  หมำยเหตุ* เงื่อนไขให้น าผลระดับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดภายในช่วงระยะเวลาการทดลองการปฏิบัติงาน (ไม่เกิน ๘ เดือน)  
  ข้อก ำหนดภำระงำนคณำจำรย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการก าหนดภาระงาน
และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๖๐ ๐๕๕๒  
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ วงเล็บมุมซอง (ใบสมัครงาน
ต าแหน่งอาจารย์) ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
http://www.buu.ac.th (ข่าวรับสมัครงาน) 
 
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นใบสมัคร 

๑. ใบสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
๒. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด  ๑ นิ้ว   

จ านวน  ๓ รูป    
๓. หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  

มหาวิทยาลัยบูรพา ระบุไว้ฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา ได้แก่ ส าเนาปริญญาบัตร Transcript หรือหนังสือ
รับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแล้ว (ระดับปริญญาตรี โท และเอก) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

๔. ประวัติย่อ ผลงานฝึกอบรม ประสบการณ์ท างาน (ถ้ามี) 
๕. หลักฐานผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๒.๕  
๖. กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้น าใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลมาแสดง  
๗. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๘. ส าเนาใบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทย 

ประยุกต์ จ านวน ๑ ฉบับ 

http://www.buu.ac.th/th/index.php


๙. ใบ ส.ด. ๔๓ หรือ ส.ด. ๘ (เฉพาะเพศชาย) 
๑๐. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ระบุไม่เป็นโรคตามประกาศคณะกรรมการ 

บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังนี้  

๑) วัณโรคในระยะอันตราย 
๒) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๓) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๔) โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕) โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ หากตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าเอกสาร
และหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่ต้น  
 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร โดยต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัคร หรือทาง
มหาวิทยาลัยบูรพา ตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่า เอกสารและหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้  

 
๕. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ระดับปริญญาเอก จ านวน ๓๐๐ บาท 
  
๖. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
 วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทาง http://www.buu.ac.th/ (ข่าวรับสมัครงาน) 
 
๗. วิธีกำรในกำรคัดเลือก  
 ๗.๑ ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจากการสัมภาษณ์เบื้องต้น โดยพิจารณาจากประวัติผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานวิจัย และการจัดท าแผนการสอน 
 ๗.๒ ผู้สมัครน าเสนอการสอนตามแผนการสอน ประกอบด้วยสื่อการสอน โดยใช้เวลาประมาณ ๑๐-
๑๕ นาที  
 ๗.๓ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทั่วไป  
 
๘. วันและเวลำสอบคัดเลือก วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 เวลา ๑๐.๐๐ น. สอบปรนัย  
 เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบการน าเสนอการสอน/ สัมภาษณ์     
 
๙. ประกำศผลกำรคัดเลือก 
 วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องจัดท าสัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา และสัญญาค้ า
ประกัน ณ ส านักงานคณบดี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้น ๒ อาคารอนุรักษ์ โดยจัดหาบุคคล
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญาตามล าดับ  

(๑) บิดา มารดา หรือ 
(๒) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือ 
(๓) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ค้ าประกันได้  



ให้บุคคลต่อไปนี้ ค้ าประกัน  
(ก) ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
(ข) พนักงานเอกชน ทีม่ีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป  

 โดยจะต้องด าเนินการในข้อ ๑ หรือ ข้อ ๒ ก่อน กรณีมเีหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๓ จะต้องมี
หลักฐานมาแสดงชัดเจน เช่น ใบมรณบัตร ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้ าประกันไม่
สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอ่ืน แล้วแต่กรณี 
                           

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
             
                        
               (ลงชื่อ)       มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร 

          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร) 
             ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 


