
 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่  0007 / ๒๕65 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ 

ครั้งที ่3 / ๒๕65 
------------------------------------------------------ 

  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา  
เลขที่ตำแหน่ง 1370 - 2562 และ 1371 - 2562 สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  อาศัยอำนาจตามความใน 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 1070/2557 ลงวันที่ 2 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7  เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน ประกอบกับบันทึกข้อความ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ อว 8115 / 0477 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรือ่ง ขออนุมัติดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 ๑.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 

   1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕6 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม  
พ.ศ.2556 ดังนี้ 
   (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑)   ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ข้อ 11 (2) (ค) มีสัญชาติไทย 
   (๒)   อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
   (3)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (4)   สำเร็จการศึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพากำหนด 

 
  (ข) ลักษณะต้องห้าม 
   (๑)   เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
   (๒)   เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
เป็นโรคที่ ก.บ.บ. กำหนด 

     (2.1) วัณโรคในระยะอัตรา 
    (2.2) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     (2.3) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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    (2.4) โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
    (2.5) โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   (๓)   เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตาม  
ข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น 

   (๔)   เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (๕)   เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖)   เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๗)   เคยถูกจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี  
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)   ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)   เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรากระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ 
   (๑๐) เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระทำการทุจริตในการสอบระหว่างการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

2)  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จ 
การศึกษา  และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร  สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “ 
กำลังเรียน” “ รอผลการสอบ ” มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา 

3)  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด 
 

 ๒.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำหรับผู้สมัคร 
  2.1 ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  2.2 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   1. TOEFL (Paper)   คะแนนขั้นต่ำ  550 
   2. TOEFL (CBT)   คะแนนขั้นต่ำ  213 
   3. TOEFL (IBT)    คะแนนขั้นต่ำ  79 
   4. IELTS    คะแนนขั้นต่ำ  6 
   5. BUU - GET   คะแนนขั้นต่ำ  65 

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี 
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)    

ข้อกำหนดภาระงานตำแหน่งอาจารย์ ต้องรับผิดชอบด้านการสอน /นิเทศการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนะธรรม และงานอ่ืนๆที่
ได้รับมอบหมาย 
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2.3 มีประสบการณ์ในการสอน หรือผู้ช่วยสอนในระดับอุดมศึกษา หรือวิจัย หรือการปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทางด้านกีฬา  
  2.4 มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านกีฬา  
  2.5 มีความเชี่ยวชาญดังนี้ 
   - เลขที่ตำแหน่ง 1370 - 2562 มีความเชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาการออกกำลังกาย 
   - เลขที่ตำแหน่ง 1371 - 2562 มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬา 
  2.6 จะต้องไม่มีภาระเงื่อนไขการผูกพันเรื่องทุนใดๆ หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่จะทำให้
มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องรับผิดชอบไม่ว่าด้วยเหตุใด 
 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ตั้งแต่วันอังคารที ่10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยสมัคร 

ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  
  1. สมัครผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน

มายัง E-mail : fss.buu@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 3861004429 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน  
  2. จัดส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ โดยจัดส่งรายละเอียดดังนี้ ส่ง งานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์-
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 
  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘102060  
 

 ๔. หลักฐานการสมัคร 
  4.๑. ใบสมัครตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมกรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
  4.2. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว หรือขนาด 2 นิ้ว  

(ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน 3 รูป 
  4.3. หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ฉบับจริงพร้อม 

ถ่ายสำเนาจำนวน ๑ ชุด 
  4.4. กรณีชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้นำสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล 

มาแสดง จำนวน 1 ชุด 
  4.๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน ๑ ชุด 
  4.๖. หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด 
  4.๗. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ 
  4.๘. สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 2.2 
  4.๙. หลักฐานผลงานทางวิชาการ (ตำแหน่งอาจารย์) 
  4.10. หลักฐานอื่น ๆ (ถา้มี) เช่น ใบรับรองการฝึกอบรม การผ่านงาน ประวัติย่อ  

ประกาศนียบัตร เป็นต้น 
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 ๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  วุฒิปริญญาเอก จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
   
 ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  วันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต ์http://www.fss.buu.ac.th  และ 

http://calendar.buu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐-38102083 
 
 ๗.  วิธีการและกำหนดการคัดเลือก 

        
วัน / เวลา รายละเอียด / วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

วันที่ 22 กรกฎาคม 
2565 
 

1. ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน  
สาธิตการสอนในหัวข้อที่เก่ียวข้อง  
(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

2. การสัมภาษณ์ทั่วไป 
ถาม - ตอบ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)  
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

3. ประสบการณ์ และนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือ  
ผลงานวิจัยหลังการสำเร็จการศึกษา 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

       
 8. ประกาศผลการคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซตh์ttp://www.fss.buu.ac.th   
และ http://calendar.buu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐-38102060 
 อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องนำผลการตรวจสุขภาพจิตวิทยา จากโรงพยาบาลรัฐจากที่ใดท่ีหนึ่ง
ต่อไปนี้ 

1. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
2. โรงพยาบาลศรีธัญญา 
3. สถาบันกัลป์ยาณ์ราชนครินทร์ 
4. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ – เฉลิมพระเกียรติ 
5. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียวใหม่) 
6. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
7. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
8. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
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เพ่ือจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และสัญญาค้ำประกัน ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยจัดหาบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ค้ำประกันลงนามในสัญญาฯ ตามลำดับ ดังนี้ 
 ๑.   ให้บิดาหรือมารดา หรือ 
 ๒.   พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๓.   ข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือถ้าผู้ค้ำประกันปฏิบัติงานเอกชน จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 
       
 โดยต้องดำเนินการตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ก่อน หากมีความจำเป็นหรือสุดวิสัยให้ดำเนินการตาม 
ข้อ ๓ โดยจะต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี 
 
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หรือจนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร)  

             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฏิบัติการแทน 
                               อธกิารบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
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