
- สำเนา - 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ท่ี   0016 /๒๕6๖ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงคนงาน 

ครั้งท่ี  1 /256๖ 
----------------------------------- 

โดยท่ีเปนการสมควรใหรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงิน
รายไดสวนงาน ตำแหนงคนงาน เลขท่ีตำแหนง ๔๐๘๒ สังกัด โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 1070/2557  เรือ่ง การมอบ
อำนาจใหหัวหนาสวนงานปฏิบัติการแทน ลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ท่ี ๑๐๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานสนับสนุนวิชาการ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ท่ี อว ๘๑๑๘.๑๑/๑๘๒๙ 
ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 0034/2565 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แตงตั้งคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี   0016 /๒๕6๖ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงคนงาน ครั้งท่ี  1  /256๖” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ ใหใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ ๓ ดวย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงครับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินรายไดสวนงาน ตำแหนงคนงาน  เลขท่ีตำแหนง ๔๐๘๒  สังกัดโรงเรียน
สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิ์สมัครสอบ 
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะขอหาม ตามความในขอ ๑2 ของขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕64 ดังนี้  
(ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)  มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๒)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 
(๓)  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงของมหาวิทยาลัย 

(ข)  ลักษณะตองหาม 
(๑)  เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 
(๒)  เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ   

เปนคนไรความสามารถ หรือเปนโรคท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล 

(3) เปนผูอยูระหวาง… 
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(๓)  เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับนี้ 
หรือกฎหมายอ่ืน 

(๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๕)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 
(๖)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๗)  เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีได

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(๙)  เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก เพราะกระทำผิดวินัยตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
(๑๐) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือ

กระทำการทุจริตในการสอบระหวางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
3.2 ผูสมัครสอบตองเปนผูสำเร็จการศึกษา ไดรับใบรับรองวุฒิแสดงวาเปนผูสำเร็จการศึกษา          

และตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอำนาจกอนวันปดรับสมัคร  สำหรับใบรับรอง ซ่ึงระบุวา “กำลังเรียน”        
หรือ “รอผลการสอบ”  มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณา 

3.3 ตองไมเปนผูท่ีลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต :  เกษียณกอนกำหนด 
ขอ 4 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงสำหรับผูมีสิทธิ์สมัคร 

4.1 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน (ป.๓) หรือเทียบไดไมต่ำกวานี้ 
4.2 เพศชาย มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
4.3 สามารถปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอกเวลาราชการ 

ขอ 5 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและสมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันท่ี 

๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 - ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ งานบุคลากร  อาคารฉลองราชย ๕๐ ป  โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท  
๐-๓๘๑๐-๒๒๕๗ ตอ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ หรือดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.st.buu.ac.th   

ขอ 6 หลักฐานการสมัคร 
6.1 ใบสมัครตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย พรอมกรอกขอความถูกตองและครบถวนสมบูรณ 
6.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียว และถายไมเกิน 

๖  เดือน  จำนวน  3  รูป 
6.3 หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงท่ีมหาวิทยาลัยระบุไว ไดแก ใบระเบียนผล

การเรียน ถายเอกสาร จำนวน  1  ฉบับ 
6.4 กรณีชื่อ – ชื่อสกุล  ในหลักฐานตาง ๆ ไมตรงกันใหนำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล 

มาแสดง ถายเอกสาร จำนวน  1  ฉบับ 
6.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ 
6.๖ สำเนาทะเบียนบาน จำนวน ๑ ฉบับ 
6.๗ ใบรับรองแพทยการไมเปนโรคลักษณะตองหามสำหรับการเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวน  1  ฉบบั 
6.๘ หลักฐาน … 

http://www.st.buu.ac.th/
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 6.๘ หลักฐานการผานการเกณฑทหาร (เฉพาะเพศชาย) ถายเอกสาร  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 6.๙ หนังสือรับรองการทำงาน (ถามี)  จำนวน ๑ ฉบับ 

 ท้ังนี้ ผูสมัครตองรับรองตนเองวามีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน กรณีมีความผิดพลาดเกิดจากผูสมัคร หรือทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังแลวพบวาเอกสารและหลักฐานไมตรงตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาดคุณสมบัติท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง  
ตั้งแตตน  
 ขอ 7 คาธรรมเนียมการสมัคร  จำนวน ๓0 บาท 
 ขอ 8 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก  วันท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕66  สามารถตรวจดูรายชื่อได
ท่ี www.st.buu.ac.th   หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท ๐-๓๘๑๐-๒๒๕๗ ตอ ๑๐๗ ในวัน และเวลาราชการ                      
 ขอ 9 กำหนดการคัดเลือก 

วัน / เวลา  กิจกรรม สถานท่ี 

๑๓ มีนาคม 256๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 

สอบปฏิบัติความรู
ความสามารถในวิชาชีพ 
 

หองประชุม 1 อาคารฉลองราชย 
50 ป โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 

๑๓ มีนาคม 256๖ 
เวลา 1๓.00 น. 

สอบสัมภาษณ 
 

หองประชุม 1 อาคารฉลองราชย 
50 ป โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศผลผูผานการคัดเลือก 
www.st.buu.ac.th 

 

 ขอ 10 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก  
 10.1  วิธีการคัดเลือก ดังนี้ 
  10.1.1  สอบปฏิบัติความรูความสามารถในวิชาชีพ   
  10.1.2 สอบสัมภาษณ  
 10.2 เกณฑในการพิจารณาผูผานการคัดเลือก  
  10.2.1 สอบปฏิบัติความรูความสามารถในวิชาชีพ (๗0 คะแนน) โดยพิจารณาจาก 
   10.2.1.1 งานเชื่อม   (๓๐ คะแนน)  
   10.2.1.๒ งานปูน   (2๐ คะแนน)  
   10.2.1.๓ งานประปา   (2๐ คะแนน)  
  10.๒.2 สอบสัมภาษณ (๓๐ คะแนน)  โดยพิจารณาจาก  
 10.๒.2.๑ เจตคติตอวิชาชีพ   (๑๐ คะแนน) 
 10.๒.2.๒ บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร  (  ๕ คะแนน) 
 10.๒.2.๓ เชาวนปญญาไหวพริบและความรูท่ัวไป (  ๕ คะแนน) 
 10.๒.2.๔ ประสบการณการทำงาน   (๑๐ คะแนน) 
 ท้ังนี้ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดรับคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๘๐  
โดยโรงเรียนจะประกาศผูท่ีมีคะแนนรวมสูงสุด 3 ลำดับแรก และบรรจุผูไดรับคะแนนรวมสูงสุดในลำดับท่ี ๑ 
และข้ึนทะเบียนสำรองผูมีคะแนนรวมสูงสุดในลำดับท่ี ๒ และลำดับท่ี ๓ 

ขอ 11 ประกาศผล … 
 

http://www.st.buu.ac.th/
http://www.st.buu.ac.th/
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ขอ 11 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ท่ี www.st.buu.ac.th  หรือสอบถาม
รายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท ๐-๓๘๑๐-๒๒๕๗  ตอ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ  

อนึ่ง ผูไดรับการคัดเลือก ตองมารายงานตัวและจัดทำสัญญาทดลองการปฏิบัติงาน เปน
พนักงานมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก ณ งานบุคลากร  อาคารฉลองราชย ๕๐ ป  
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ในวันและเวลาราชการ   

ประกาศ ณ วันท่ี  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 256๖ 

(ลงชื่อ)     สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 
(รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร  ปฏิบัติการแทน 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

สำเนาถูกตอง 

(นางสาวเกศินี  เชื้อสวัสดิ์) 
บุคลากร 

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