
 (สำเนา) 
 

            ประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
ที่ ๐๑๔/๒๕๖๔ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

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

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๔๔๔-๒๕๖๔ 
๑๔๔๕-๒๕๖๔ และ ๑๔๔๖-๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จำนวน  
๓ อัตรา   
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงาน ประกอบกับหนังสือที่  
อว ๘๑๐๔.๑/๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา คณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร ดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 ๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  ๑.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ ๑๒ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี 

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 
 (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 

(๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

      (๓) มีคุณสมบัติตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งของมหาวิทยาลัย            
 (ข) ลักษณะต้องห้าม 

 (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
      (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ   

หรือเป็นโรคที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับน้ี  

หรือกฎหมายอื่น 
  (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี  



เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ    

มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับน้ี 

                               (๑๐) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระทำการทุจริต ในการสอบระหว่างการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 ๑.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาและต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่า 
“กำลังเรียน” “รอผลการสอบ” มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา 
                   ๑.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนกำหนด 
 
 ๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  
 ๒.๑ เป็นผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ  
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 ๒.๒ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
 ๒.๓ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งน้ี ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  
อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี  

(๑) TOEFL (Paper)  คะแนนขั้นต่ำ ๕๕๐ 
(๒) TOEFL (CBT)  คะแนนขั้นต่ำ ๒๑๓ 
(๓) TOEFL (IBT)  คะแนนขั้นต่ำ ๗๙ 
(๔) IELTS   คะแนนขั้นต่ำ ๖ 
(๕) BUU-GET   คะแนนขั้นต่ำ ๖๕ 

 ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน ๒ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
 ๒.๔ หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
 ๒.๕ หากมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๒.๖ หากมีประสบการณ์ หรือคุณสมบัติการสอนวิชาปรีคลินิก (เช่น กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา, 
ชีวเคมี หรือ วิชาอื่นๆ) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อกำหนดภาระงานคณาจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงาน
และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 



 ๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 กำหนดรับสมัครต้ังแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

โดยสามารถสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังต่อไปน้ี  
 ๓.๑ ขอรับใบสมัคร หรือ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://thaimed.buu.ac.th/ (รับสมัครงาน) 

และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี ห้อง N ๓๒๐๘ ชั้น ๒ อาคารอนุรักษ์ คณะการแพทย์แผนไทยฯ  
และชำระเงินค่าสมัครด้วยเงินสด  
 ๓.๒ ส่งเอกสารการสมัคร และหลักฐานการชำระมาที่ “งานรับสมัคร คณะการแพทย์- 
แผนไทยฯ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที ่๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
๒๐๑๓๑” ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งน้ี คณะการแพทย์แผนไทยฯ จะถือตราประทับของไปรษณีย์
ต้นทางเป็นสำคัญ โดยวงเล็บมุมซอง “ส่งใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์” และ
ชำระค่าธรรมเนียมการรับสมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชี “บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา  
เลขท่ีบัญชี ๓๘๖-๑-๐๐๔๔๒-๙ ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยขอให้ส่งหลักฐานการชำระได้ที่ 
https://rb.gy/h9djah (ระบุชื่อ ชื่อสกุล) ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมการสมัครและหลักฐานต่างๆ มหาวิทยาลัยจะ  
ไม่คืน ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐- ๒๖๒๔, ๐-๓๘๑๐- 
๒๖๓๑ ในวันและเวลาทำการ 
 
 ๔. เอกสารและหลักฐานท่ีต้องนำมายื่นใบสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมหลักฐานเอกสารให้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ หากไม่ครบหรือ 
ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงจะไม่รับพิจารณา   
 ๔.๑ ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
 ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด  ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป และ 
ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  
 ๔.๓ หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
มหาวิทยาลัยบูรพาระบุไว้ ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร Transcript หรือหนังสือ
รับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแล้ว (ระดับปริญญาตรี โท และเอก) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๔.๔ หลักฐานผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ตามข้อ ๒.๓ จำนวน ๑ 
ฉบับ 
 ๔.๕ กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานต่างๆ ไม่ตรงกันให้นำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล มา
แสดง จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๔.๗ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสาขาการแพทย์- 
แผนไทย จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๘ ใบ ส.ด. ๔๓ หรือ ส.ด. ๘ (เฉพาะเพศชาย) 



 ๔.๙ ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ระบุไม่เป็นโรคตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ี  

๑) วัณโรคในระยะอันตราย 
๒) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๓) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
๔) โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ (ผู้สมัครต้องไม่มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง ไม่มีความ
ผิดปกติในการเห็นภาพ ตาบอดสี) 

๕) โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

*ทั้งน้ี ต้องนำหลักฐานผลการตรวจสุขภาพทางจิตผลการตรวจสุขภาพจิตวิทยาจากโรงพยาบาลรัฐ จากที่ใดที่
หน่ึง ดังต่อไปน้ี 

 ๕.๑ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
 ๕.๒ โรงพยาบาลศรีธัญญา  
 ๕.๓ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
 ๕.๔ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ - เฉลิมพระเกียรติ  
 ๕.๕ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
 ๕.๖ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
 ๕.๗ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
 ๕.๘ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
 *อนุโลมให้นำหลักฐานการผ่านการตรวจฯ มายื่น ณ วันสอบคัดเลือก* 

 ๔.๑๐ ประวัติย่อ ผลงานฝึกอบรม ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์วิจัย (ถ้ามี) 
 ๔.๑๑ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ไม่เป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์  
(ถ้ามี) 
หมายเหตุ* หลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่า “ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” 
   

  ทั้งน้ี ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร โดยต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัคร หรือทาง
มหาวิทยาลัยบูรพา ตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่า เอกสารและหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  
ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งต้ัง ต้ังแต่ต้น   

 
 ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท 
  
 



 ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
  วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทาง http://thaimed.buu.ac.th/ (รับสมัครงาน) และ
http://www.buu.ac.th/ (ข่าวรับสมัครงาน)  
 
 ๗. วิธีการในการคัดเลือก  
 ๗.๑ ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจากการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติ
ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และการจัดทำแผนการสอน 
 ๗.๒ ผู้สมัครนำเสนอการสอน สื่อการสอน ตามแผนการสอน ประสบการณ์งานวิจัย (ถ้ามี)  
โดยใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที  
 ทั้งน้ี ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 
 ๘. วันและเวลาสอบคัดเลือก  
 วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ คณะการแพทย์แผนไทยฯ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ทั้งน้ี หากยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ซึ่งอาจดำเนินการสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์  
 
 ๙. ประกาศผลการคัดเลือก 
 วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทาง http://thaimed.buu.ac.th/ (รับสมัครงาน) และ
http://www.buu.ac.th/ (ข่าวรับสมัครงาน)  
 
 ๑๐. กำหนดรายงานตัว 
  ต้ังแต่วันที่ ๑๒-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
  อน่ึง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องจัดทำสัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา และ 
สัญญาค้ำประกัน ณ สำนักงานคณบดี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้น ๒ อาคารอนุรักษ์ และ 
กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจัดหาบุคคลดังต่อไปน้ี เป็นผู้ค้ำประกันลงนาม
ในสัญญาตามลำดับ ดังน้ี ให้พนักงานและลูกจ้างจัดให้บิดาหรือมารดาของตนเป็นผู้ค้ำประกันการทำสัญญา
จ้าง หากไม่สามารถจัดให้บิดาหรือมารดาผู้ค้ำประกันได้ ให้พนักงานและลูกจ้างจัดให้พี่น้องร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกันกับตน เป็นผู้ค้ำประกันสัญญาจ้างแทน 
  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถให้บุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ค้ำประกัน
การทำสัญญาจ้างได้ ให้พนักงานและลูกจ้างจัดหา ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มี
เงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ หรือ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท  
ขึ้นไป เป็นผู้ค้ำประกันแทน และให้พนักงานและลูกจ้างรายงานเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัยดังกล่าวให้ผู้มี
อำนาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังทราบ โดยแนบเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ใบมรณบัตร หรือใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้ำประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอื่น แล้วแต่กรณี 



  ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำ
พิพากษาให้ล้มละลาย หรือมหาวิทยาลยัเห็นสมควรให้พนักงานและลูกจ้างเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน พนักงานและ
ลูกจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทน ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ำ
ประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่
พนักงานและลูกจ้างได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี  

                           
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                                    
               (ลงชื่อ)       มารุต ต้ังวัฒนาชุลีพร 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต ต้ังวัฒนาชุลีพร) 
             ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

สำเนาถูกต้อง 
 
 
 
 

 (นางสาวชนัญญา  มาพุทธ) 
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ฯ 


