
(สำเนา) 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ท่ี 0088/๒๕64 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 3 /2564 
________________________________ 

ดวย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงครับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินรายไดสวนงาน  ตำแหนงอาจารย  เลขท่ีตำแหนง  90636  สังกัดโรงเรียน
สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  จำนวน 1 อัตรา   

อาศัยอำนาจตามความในขอ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 1070/2557  เรือ่ง การมอบ
อำนาจใหหัวหนาสวนงานปฏิบัติการแทน  ลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี ๐๐๐4/๒๕๖๐ ฉบับลงวันท่ี  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนคณาจารยประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐ คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 00027/2561 เรื่อง แตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันท่ี 
20 กันยายน พ.ศ. 2561 และหนังสือคณะศึกษาศาสตร ท่ี อว 8118/0153 ลงวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2564 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินรายไดสวนงาน จึงขอออกประกาศ
ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี  ๐๐๘๘ /๒๕๖๔ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๓ /๒๕๖๔” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขอ ๓ คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
      ๑. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะขอหาม ตามความในขอ ๑๐ ของขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้  
 (ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 

 (๑)  ภายใตบังคับขอ ๑๑ (๒) (ค) มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
 (๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๔)  สำเร็จการศึกษาตามท่ี ก.บ.บ. กำหนด 

 (ข)  ลักษณะตองหาม 
 (๑)  เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 

    (๒)  เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ           
เปนคนไรความสามารถ หรือเปนโรคท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

 (๓)  เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับนี้ 
หรือกฎหมายอ่ืน 

 (๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 (๕)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 (๖)  เปนบุคคลลมละลาย 

(๗)  เคยถูกจำคุก ... 
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      (๗)  เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก และพนโทษมายังไมถึงหาป เวนแตเปนโทษ
สำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๘)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
    (๙)  เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก เพราะกระทำผิดวินัยตามขอบังคับนี้ 
                        (๑๐) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ       
องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือกระทำการทุจริตในการสอบระหวางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
   ๒. ผูสมัครสอบตองเปนผูสำเร็จการศึกษา ไดรับใบรับรองวุฒิแสดงวาเปนผูสำเร็จการศึกษา           
และตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอำนาจกอนวันปดรับสมัคร  สำหรับใบรับรอง ซ่ึงระบุวา “กำลังเรียน”        
หรือ “รอผลการสอบ”  มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณา 
    ๓. ตองไมเปนผูท่ีลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต :  เกษียณกอนกำหนด 
 ขอ 4 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงสำหรับผูมีสิทธิสมัครสอบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ
สอนภาษาไทย และตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 ขอ 5 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและสมัครดวย
ตนเอง ตั้งแตวันท่ี  28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4  ณ งานบุคลากร  อาคารฉลองราชย 
๕๐ ป  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี
หมายเลขโทรศัพท ๐-๓๘๑๐-๒๒๕๗  ตอ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑5.๓๐)  หรือดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี 
www.st.buu.ac.th   
 ขอ 6 หลักฐานการสมัคร 
   1. ใบสมัครตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย พรอมกรอกขอความถูกตองและครบถวนสมบูรณ 
   2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว หรือขนาด ๒ นิ้ว ถายครั้งเดียว  
และถายไมเกิน  ๖  เดือน  จำนวน  3  รูป 
   3. หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงท่ีมหาวิทยาลัยระบุไว ไดแก ทรานสคริป หรือ 
หนังสือรับรองวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแลว ถายเอกสาร จำนวน  1  ชดุ 
    4. กรณีชื่อ – ชื่อสกุล  ในหลักฐานตาง ๆ ไมตรงกันใหนำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล 
มาแสดง ถายเอกสาร จำนวน  1  ชุด 
   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ชุด 
   6. สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ชุด 
   7. ใบรับรองแพทย จำนวน  1  ชุด 
   8. หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ถายเอกสาร  จำนวน  ๑  ชุด 

   ท้ังนี้ ผูสมัครตองรับรองตนเองวามีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน กรณีมีความผิดพลาดเกิดจากผูสมัคร หรือทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังแลวพบวาเอกสารและหลักฐานไมตรงตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาดคุณสมบัติท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง 
ตั้งแตตน (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 ขอ 7 คาธรรมเนียมการสมัคร  300 บาท 

ขอ 8 ประกาศรายชื่อ... 

 

http://www.st.buu.ac.th/
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 ขอ 8 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  วันพุธท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  สามารถตรวจดูรายชื่อไดท่ี 
www.st.buu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท ๐-๓๘๑๐-๒๒๕๗ ตอ ๑๐๓ ในวัน และเวลาราชการ 
(๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐) 
 ขอ 9 กำหนดการคัดเลือก 

วัน / เวลา  กิจกรรม สถานท่ี 

19 สิงหาคม 2564 
เวลา 08.30 – 10.30 น. 

สอบขอเขียน 
 

หองประชุม 1 อาคารฉลองราชย 
50 ป โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 

 
19 สิงหาคม 2564 
เวลา ๑3.๓๐ น. 

 
สอบสัมภาษณ 
 

 
หองประชุม 1 อาคารฉลองราชย 
50 ป โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 

24 สิงหาคม 2564 ประกาศผลผูผานการคัดเลือก 
 

www.st.buu.ac.th 

 

 ขอ 10 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก  
  10.1  วิธีการในการคัดเลือก ดังนี้ 
  10.1.1 สอบขอเขียน โดยแบงเปน 2 วิชา ไดแก  
  10.1.1.1 ความรูความสามารถในวิชาชีพครู   
  10.1.1.2 ความรูความสามารถวิชาเอก 
 10.1.2 สอบสัมภาษณ  
 10.2  เกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก  
 10.2.1 การสอบขอเขียน  (๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณาจาก 
  10.2.1.1 ความรูความสามารถในวิชาชีพครู   30  คะแนน 
  10.2.1.2 ความรูความสามารถวิชาเอก    70  คะแนน 
 10.2.2 สอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)  โดยพิจารณาจาก 
  10.2.2.1 แผนการสอน จำนวน 1 แผนการสอน ระยะเวลา 1 คาบเรียน  
โดยละเอียด พรอมแนวคิดในการจัดทำแผนการสอนนี้ (๒0  คะแนน) โดยพิจารณาจาก 
 - จุดประสงคการเรียนรู   5 คะแนน  
 - สาระการเรยีนรู 5 คะแนน  
 - กิจกรรมการเรียนรู - สื่อและแหลงเรียนรู 5 คะแนน  
 - การวัดและประเมินผล 5 คะแนน 

 10.2.2.2 ปฏิบัติการสอนตามขอ ๒.2.1 ตอหนาคณะกรรมการ โดยใชเวลา
ประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาที  (40  คะแนน) โดยพิจารณาจาก 
 - การนำเขาสูบทเรียน 10 คะแนน  
 - การปฏิบัติการสอนท่ีสอดคลอง  10 คะแนน  
   ตามแผนการสอน 
 - การแกไขปญหาเฉพาะหนา  10 คะแนน  
 - การสรุปบทเรียน 10 คะแนน 

10.2.2.3 สัมภาษณ… 

http://www.st.buu.ac.th/
http://www.st.buu.ac.th/
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 10.2.2.3 สัมภาษณความเหมาะสมกับตำแหนง (๔0 คะแนน)  โดยพิจารณา
จาก 
 - เจตคติตอวิชาชีพ 10 คะแนน  
 - บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร  10 คะแนน  
 - เชาวนปญญาไหวพริบและความรูท่ัวไป 10 คะแนน  
 - ประสบการณการทำงานและการทำวิจัย 10 คะแนน 

 ท้ังนี้ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดรับคะแนนแตละสวนไมต่ำกวารอยละ ๖๐ และมีคะแนนรวมกันไมต่ำ
กวารอยละ ๗๐  โดยโรงเรียนจะประกาศผูท่ีมีคะแนนรวมสูงสุด 3 ลำดับแรก โดยโรงเรียนจะบรรจุผูไดรับคะแนน
รวมสูงสุดในลำดับท่ี 1 และข้ึนทะเบียนสำรองผูมีคะแนนรวมสูงสุดในลำดับท่ี 2 และลำดับท่ี 3 
 ขอ 11 ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ท่ี www.st.buu.ac.th  หรือ
สอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท ๐-๓๘๑๐-๒๒๕๗  ตอ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐) 
 อนึ่ง ผูไดรับการคัดเลือก ตองจัดทำสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย และสัญญาค้ำประกัน 
ณ งานบุคลากร  อาคารฉลองราชย ๕๐ ป  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ในวันและเวลา
ราชการ  โดยใหจัดหาบุคคลดังตอไปนี้เปนผูค้ำประกันลงนามในสัญญา ฯ ตามลำดับ ดังนี้ 
                        ๑.  บิดาหรือมารดา หรือ 
                        ๒.  พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือ 
                        ๓.  ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนหรือเหตุสุดวิสัยไมสามารถใหบุคคลตาม (๑) และ (๒)  
  ค้ำประกันได ใหบุคคลดังตอไปนี้ค้ำประกัน คือ 
   (ก)  ขาราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีเงินเดือนไมนอยกวา  
    ๑๐,๐๐๐ บาท เปนผูค้ำประกัน 
   (ข)  ผูค้ำประกันซ่ึงปฏิบัติงานของเอกชนจะตองมีเงินเดือนตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท 
    ข้ึนไป 
 เหตุจำเปนหรือเหตุสุดวิสัยตาม (๓) จะตองมีหลักฐานมาแสดง เชน ใบมรณบัตร ใบรับรอง
แพทย จากโรงพยาบาลของรัฐระบุวาผูค้ำประกันไมสามารถเดินทางได หรือหลักฐานอ่ืน แลวแตกรณี 
 ขอ 12 ใหคณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปญหาขัดของในการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ใหเสนออธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

 

 (ลงชื่อ)             สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล 
 

 (ดร.วิโรฒน  ชมภู)   
 ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 

 
 
 
 

 
 

สำเนาถูกตอง 

 
(นางสาวเกศินี  เชื้อสวัสดิ์) 

บุคลากร 
 

(รองศาสตราจารย ดร. สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

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


 
ขาพเจา.................................................................ขอรับรองวามีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 10 
ของขอบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีคุณสมบัติ 
ถูกตองตามประกาศรับสมัคร  หากทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังแลวพบวาคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับ
สมัคร ใหถือวาขาดคุณสมบัติท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง  ตั้งแตตน 
   
       ลงชื่อ.................................................... 
                  (                                ) 
       วันท่ี...................................................... 

 

1. ใบสมัครตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย พรอมกรอกขอความถูกตองและครบถวนสมบูรณ    
2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ ขนาด 1 น้ิว  หรือ 2 น้ิว ถายครั้งเดยีวและถาย 
    ไมเกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป 

   

3. หลักฐานการศึกษาตามคณุสมบัติเฉพาะตำแหนงท่ีมหาวิทยาลัยระบุไว ถายเอกสาร จำนวน  ๑  ชุด    
4. กรณีช่ือ – ช่ือสกุล  ในหลักฐานตาง ๆ ไมตรงกันใหนำใบสำคญัการเปลีย่นช่ือ – ช่ือสกุล มาแสดง  
    ถายเอกสาร จำนวน  ๑  ชุด 

   

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ถายเอกสาร  จำนวน  ๑  ชุด    
6. ใบรับรองแพทย  จำนวน  1  ชุด    
7. หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ถายเอกสาร  จำนวน  ๑  ชุด    
8. ตามความในขอ  10  ของขอบังคับมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  
    พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังน้ี 
(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 
    (1) ภายใตขอบังคบั 11 (2) (ค) มีสัญชาตไิทย 
    (2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
    (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
    (4) สำเร็จการศึกษาตามท่ี ก.บ.บ. กำหนด 
(ข) ลักษณะตองหาม 
    (1) เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 
    (2) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบเปนคนเสมือนไรความสามารถ  
         เปนคนไรความสามารถ หรือเปนโรคท่ี ก.บ.บ. กำหนด 
    (3) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับน้ี  
         หรือกฎหมายอ่ืน 
    (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
    (5) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
    (6) เปนบุคคลลมละลาย 
    (7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก และพนโทษมายังไมถึงหาปเวนแตเปนโทษ 
         สำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
          หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
    (9) เคยถูกลงโทษปลดออกหรอืไลออก เพราะกระทำผิดวินัยตามขอบังคับน้ี 
    (10) เปนผูเคยกระทำการทุจรติในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ  
           องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือกระทำการทุจริตในการสอบระหวาง 
           การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา     
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