
ส ำเนำ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
    ที่  ๐๐๔๒/ ๒๕๖๖ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป  

----------------- 
 

 ด้วยกองอาคารสถานที่  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย           
ซึ่งจ้างด้วยรายได้ส่วนงาน ประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน เลขที่ต าแหน่ง ๔๖๕๗  
สังกัดกองอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑ อัตรา  

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๗๘๙/๒๕๖๔  ฉบับลงวันที่  ๒   
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่อง การมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน ฉบับที่ ๕ และค าสั่งมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ 1782/2565  ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติงานการแทน 
ฉบับที่ ๘  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการ และบันทึกข้อความ     
กองอาคารสถานที่ ที่ อว ๘๑๐๐/๑๓๗๒๐ ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองอาคารสถานที่ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

 ๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
      ๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะข้อห้าม ตามความในข้อ ๑๒ ของข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้  
    (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
         (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
         (๒)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๓)  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของมหาวิทยาลัย     
  (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
     (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
     (๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ              
เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล 
     (๓)  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ 
หรือกฎหมายอ่ืน 
     (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
 
 

                  /(๖) เป็นบุคคล... 
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                 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
   (๙)  เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
                       (๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
กระท าการทุจริตในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลอาจอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติทั่วไปตาม (ก) (๑) และหรือ (๓) ก็ได้ 
  ความในข้อ (ก) (๒) มิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ(๔) ทั้งนี้
บุคคลดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๗๐ ปี บริบูรณ์ในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน 
   ๑.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและต้อง
ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร ส าหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “ก าลังเรียน” “รอผลการ
สอบ” กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่พิจารณา 
   ๑.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อน
ก าหนด 
 
 ๒. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งส ำหรับผู้สมัครสอบ 
 2.1 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 ๒.๒ ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

๓.  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
   สามารถปฏิบัติงานภาคสนาม งานบริการ งานนโยบายเร่งด่วน และงานที่ต้องใช้แรงงาน เช่น  
   - งานซ่อมบ ารุงถนน ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ซ่อมเครื่องมือจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองอาคารสถานที่ 
   - งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น เช่น งานไฟฟ้า งานประปา ฯลฯ 
   - งานซ่อมแซมอาคารสถานที่เบื้องต้น 
   - งานบริการทั่วไป เช่น จัดสถานที่ กางเต็นท์ ติดตั้งเวที ขนย้ายสิ่งของ ฯลฯ 
   - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

 ๔.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๖   
ถึงวันที่  ๓  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖  ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้ 
  ๔.๑ สมัครด้วยตนเอง  ณ  ชั้น ๖  กองอาคารสถานที่  ส านักงานอธิการบดี  อาคาร ภปร         
ในวันและเวลาท าการ และช าระค่าสมัครด้วยเงินสด 
 

 
/๔.๒ ส่งเอกสาร... 
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  ๔.๒ ส่งเอกสำรกำรสมัครทำงไปรษณีย์   ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและ
ค่าธรรมเนียมการสมัครทางไปรษณีย์ มาที่ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน       
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑  ภายในวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนเวลา 15.00 น. ซึ่งจะถือตรา
ประทับของไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ  โดยวงเล็บมุมซองว่า “ส่งใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง คนงาน” และช าระค่าธรรมเนียมสมัครด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร “ธนำคำรกรุงไทย สำขำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ชื่อบัญชีมหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่บัญชี ๓๘๖-๑-๐๐๔๔๒-๙”  พร้อมแนบหลักฐานการช าระ
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบมาพร้อมในซองเอกสาร 
  ๔.๓ สมัครผ่ำนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง       
e-mail : woraanong@go.buu.ac.th และช า ระค่ า ธ รรม เนี ยมสมั ครด้ วยการ โอน เ งิ น เข้ าบัญชี ธนาคาร
“ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยบูรพำ ชื่อบัญชีมหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่บัญชี ๓๘๖-๑-๐๐๔๔๒-๙”      
พร้อมแนบหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ภายในวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖  ก่อนเวลา 15.00 
น. 
ซึ่งถือตามเวลาที่ปรากฏในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส าคัญ  ทั้งนี้ให้น าเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัคร        
ที่ลงนามรับรองแล้วพร้อมเอกสารฉบับจริง มายื่นในวันที่สอบคัดเลือก 
  ทั้งนี้ การสมัครสอบท้ังสามวิธี ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร 
โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัคร และทาง
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังแล้ว พบว่า เอกสารและหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะ   
ถือว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่ต้น และขอสงวนสิทธิไม่คืนหลักฐานต่าง ๆ และ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกทุกกรณี สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐ 
๓๘๑๐ ๒๑๘๕ ในวันและเวลาท าการ 
 
 

 ๕.  หลักฐำนกำรสมัคร 
     ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมหลักฐานเอกสารให้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ หากไม่ครบหรือ       
ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่รับพิจารณา 
         ๕.๑ ใบสมัครตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย พร้อมกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว หรือขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว  
และถ่ายไม่เกิน  ๖ เดือน  จ านวน 3 รูป 

   ๕.๓ หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ฉบับจริง พร้อม 
ถ่ายส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๖ กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกัน ให้น าส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ –       
ชื่อสกุล จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๗ หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน   
๑  ฉบับ 
  5.๘ ใบรับรองแพทย์การไม่ เป็นโรคที่มีลักษณะต้องห้ามส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน                  
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน  1  ชุด 
 
                            

/๖. เงื่อนไข... 

mailto:woraanong@go.buu.ac.th


- ๔ - 
    

 ๖. เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร    
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ 
    

 ๗. คำ่ธรรมเนียมกำรสมัคร  
 วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ๒0  บาท 
 

 ๘. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  
                     วันอังคำรที่  ๗  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖  ทีเ่ว็บไซต์ www.buu.ac.th  หรือโทรศัพท์สอบถามที่
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๘๕  ในวันและเวลาราชการ 
 
 ๙.  ก ำหนดกำรคัดเลือกและสถำนที่สอบ 

                   วัน/เวลา            วิชาที่สอบ               สถานที่สอบ 
วันพฤหัสบดีที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙:๐๐น. – ๑๒:๐๐ น. 

 
สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสม 
         เฉพาะต าแหน่ง 
 

 
      ห้องประชุม ๖๑๐ ชั้น ๖ 
          กองอาคารสถานที่ 
         ส านักงานอธิการบดี   

 ทั้งนี้ ผู้สอบต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 

 ๑๐. ประกำศผลกำรคัดเลือก 
  วันจันทร์ที่  ๑๓  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖  ทีเ่ว็บไซต์ www.buu.ac.th  หรือโทรศัพท์
สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๘๕  ในวันและเวลาราชการ 
 

      อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลที่ได้การรับรอง ระบุ
ว่า ไม่มีโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามส าหรับการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑. วัณโรคระยะอันตราย 
  ๒. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  ๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๔. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  ๕. โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๖. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๗. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังอ่ืนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกรม
ควบคุมโรค หรือตามประกาศของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
   
 
 

 

/เพ่ือจัดท า... 
 

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


- ๕ – 
 

  เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างและสัญญาค้ าประกันโดยให้พนักงานมหาวิทยาลัย จัดให้บิดาหรือมารดา
ของตนเองเป็นผู้ค้ าประกันการท าสัญญา หากไม่สามารถจัดให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ค้ าประกันได้ ให้จัดให้พ่ีน้อง 

ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกับตน เป็นผู้ค้ าประกันการท าสัญญาจ้างแทน 
  ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ค้ าประกัน
ตามสัญญาจ้างได้ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยจัดหาข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือน
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป เป็นผู้ค้ า 
ประกันและให้พนักงานมหาวิทยาลัยรายงานเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยดังกล่าวให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ทราบ โดยแนบหลักฐาน ได้แก่ ใบมรณบัตร ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐที่ระบุว่า ผู้ค้ าประกันไม่สามารถ
เดินทางได้ หรือหลักฐานอ่ืนแล้วแต่กรณี 
  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค า
พิพากษาให้ล้มละลาย หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้พนักงานเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้อง
จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่
ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าสั่งพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี 
    
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 
     ลงชื่อ                 อานนท์  วงษ์แก้ว  
 

                  (ผูช้่วยศาสตราจารย์อานนท์  วงษ์แก้ว) 
                          รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปฏิบัติการแทน 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

               ส าเนาถูกต้อง 
         
            วรอนงค์ ทองระอา 
     (นางสาววรอนงค์  ทองระอา) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 


