- สำเนา ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๐๔๑/ ๒๕๖๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/2564
________________________________

โดยที่เปนการสมควรใหประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
ตำแหนงอาจารย เลขที่ตำแหนง 90636 สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน
1 อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในขอ 3(25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 เรือ่ ง การมอบ
อำนาจใหหัวหนาสวนงานปฏิบัติการแทน ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และคำสั่งคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 440/2563 ลงวันที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แตงตั้งผูรักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐4/๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนคณาจารยประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศ
รายชื่อผูผานการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงอาจารย เลขที่ตำแหนง 90636
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔๑ /๒๕6๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/2564”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง รายชือ่ ผูมีสิทธิ์
เขารับการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ ตำแหนงอาจารย จำนวน 1 อัตรา สังกัด
โรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกไดดำเนินการเรียบรอยแลว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้
ตำแหนงอาจารย เลขที่ตำแหนง 90636
- เลขประจำตัวสอบที่ 001 นายเกรียงไกร วิลามาศ
โดยใหผูมีรายชื่อมารายงานตัวเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงอาจารย ที่หองฝายบริหาร อาคารฉลองราชย
50 ป โรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวัน
และเวลาราชการ โดยนำหลักฐานการรายงานตัวแสดงตอเจาหนาที่ ดังนี้
1. รูปถายแตงกายสุภาพเรียบรอย ขนาด 1 นิ้ว
จำนวน 1 รูป
2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพรอมถายสำเนา
จำนวน 2 ฉบับ
3. ทะเบียนบาน ...

-23. ทะเบียนบาน ฉบับจริงพรอมถายสำเนา
จำนวน 2 ฉบับ
4. ทรานสคริปต ฉบับจริงพรอมถายสำเนา
จำนวน 2 ฉบับ
5. หนังสือรับรองวุฒิที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ
ฉบับจริงพรอมถายสำเนา
6. ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0811/2564
เรื่อง โรคที่มีลักษณะตองหามสำหรับการเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25๖๔
ประกอบดวยโรคตอไปนี้ จำนวน 1 ฉบับ
1. วัณโรคในระยะอันตราย
2. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
3. โรคพิษสุราเรื้อรัง
4. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
5. โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่
6. โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง และเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
7. โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังอื่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกรมควบคุม
โรค หรือตามประกาศของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถามี) ฉบับจริง และถายสำเนา
จำนวน 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ใหมารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด พรอมดวยหลักฐานดังกลาวขางตน และให
ผูไดรับการคัดเลือก จัดทำสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย และสัญญาค้ำประกัน ณ โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบำเพ็ญ” หองฝายบริหาร อาคารฉลองราชย ๕๐ ป ในวันรายงานตัว โดยใหจัดหาบุคคลดังตอไปนี้
เปนผูค้ำประกัน ลงนามในสัญญาฯ ตามลำดับ ดังนี้
๑. บิดาหรือมารดา หรือ
๒. พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือ
๓. ในกรณีที่มีเหตุจำเปนหรือเหตุสุดวิสัยไมสามารถใหบุคคลตาม (๑) และ (๒) ค้ำประกันได
ใหบุคคลดังตอไปนี้ค้ำประกัน คือ
(ก) ขาราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไมนอยกวา
๑๐,๐๐๐ บาท เปนผูค้ำประกัน
(ข) ถาผูค้ำประกันซึ่งปฏิบัติงานของเอกชนจะตองมีเงินเดือนตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป
เหตุจำเปนหรือเหตุสุดวิสัยตาม (๓) จะตองมีหลักฐานมาแสดง เชน ใบมรณบัตร ใบรับรอง
แพทยจากโรงพยาบาลของรัฐระบุวาผูค้ำประกันไมสามารถเดินทางได หรือหลักฐานอื่น แลวแตกรณี และนำ
หลักฐานประกอบการจัดทำสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมาแสดงตอเจาหนาที่ ดังนี้
พนักงาน...

-3พนักงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถามี) จำนวน 3 ฉบับ
4. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถามี) จำนวน 3 ฉบับ
5. อากรแสตมป ดวงละ 5 บาท จำนวน 6 ดวง
ผูค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถามี) จำนวน 3 ฉบับ
4. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถามี) จำนวน 3 ฉบับ
คูสมรสผูค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถามี) จำนวน 3 ฉบับ
หากพนกำหนดแลวไมมารายงานตัว จะถือวาสละสิทธิ์การเขารับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
และหากเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไมถูกตองหรือมีตำหนิใด ๆ โดยเจาหนาที่ผูมีอำนาจมิไดลงชื่อกำกับไว
มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาและจะถือวาไมมีสิทธิ์ในการเขารับการบรรจุและแตงตั้งตามประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕6๕
(ลงชื่อ)

สำเนาถูกตอง
(นางสาวเกศินี เชื้อสวัสดิ์)
บุคลากร

เชษฐ ศิรสิ วัสดิ์

(ผูชวยศาสตราจารยดร.สฎายุ
ดร.เชษฐธีรศิะวณิ
ริสวัสชดิตระกู
์) ล)
(รองศาสตราจารย
รองคณบดี
ายวิกชาการ
รักษาการแทน
คณบดีคฝณะศึ
ษาศาสตร
ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

