(สำเนำ)

ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่
๐๐๕๔ /๒๕๖๐
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ ๐๐๔/๒๕๖๐
…………………………........................

ด้วย คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ มีควำมประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งอำจำรย์ ซึ่งจ้ำงด้วยเงินรำยได้ส่วนงำน เลขที่ตำแหน่ง
90546 สังกัดภำควิชำกำรอำชีวศึกษำและพัฒนำสังคม คณะศึกษำศำสตร์ จำนวน ๑ อัตรำ
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗
เรื่อง กำรมอบอำนำจให้หัวหน้ำส่วนงำนปฏิบัติกำรแทน ฉบับลงวันที่ ๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับ
หนังสือคณะศึกษำศำสตร์ ที่ ศธ ๖๖๒๑/๐๐๗๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติ
ดำเนินกำรสรรหำหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย จึงประกำศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะข้อห้ำม ตำมควำมในข้อ ๑๐ และที่แก้ไข
เพิม่ เติม ข้อ ๓ ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๕๗ ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) ภำยใต้บังคับข้อ ๑๑ (๒) (ค) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(๔) สำเร็จกำรศึกษำตำมที่ ก.บ.บ. กำหนด
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ประกำศกำหนด
(๓) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำม
ข้อบังคับนี้หรือกฎหมำยอื่น

-๒(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมกำรหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง
หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลำย
(๗) เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิด
ทำงอำญำและพ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปี เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจองค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัย
ตำมข้อบังคับนี้หรือกฎหมำยอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำน
รัฐวิสำหกิจองค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือกระทำกำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำใน
สถำบันอุดมศึกษำ
(๑๑) เป็นผู้ถูกศำลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด
(๑๒) เป็นผู้เคยถูกศำลมีคำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต
๒. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำ ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่ำเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำ และต้อง
ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้มีอำนำจก่อนวันปิดรับสมัคร สาหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “กาลังเรียน” หรือ
“รอผลการสอบ” คณะศึกษาศาสตร์ จะไม่พิจารณา
๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเปลี่ยนเส้นทำงชีวิต : เกษียณก่อน
กำหนด
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
๒.๑. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำไฟฟ้ำ หรืออิเล็กทรอนิกส์
หรือกำรผลิต หรือเครื่องกล หรืออุตสำหกรรม
๒.๑.๓ ต้องมีผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ Test of English as a Foreign
Language (TOEFL) ตั้งแต่ ๕๕๐ ขึ้นไป หรือมีผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ International English
Language Testing System (IELTS) ตั้งแต่ ๖.๐ ขึ้นไป หรือเทียบเท่ำจำกสำนักทดสอบภำษำอังกฤษที่มี
หลักฐำนรับรองกำรเทียบเท่ำ ซึ่งผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษดังกล่ำว ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน ๒ ปี
นับจำกวันที่ยื่นสมัคร
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนำคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงำนคณบดีคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ หรือ
สอบถำมรำยละเอียดได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๐๘๙ ในวันและเวลำรำชกำร

-๓-

๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำดำ ขนำด ๑ นิ้ว หรือขนำด ๒ นิ้ว
ถ่ำยครั้งเดียว และถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๔.๒. หลักฐำนกำรศึกษำตำมคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งที่มหำวิทยำลัยระบุไว้
๔.๓. กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐำนต่ำงๆ ไม่ตรงกัน ให้นำใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อ
สกุลมำแสดง
๔.๔. สำเนำบัตรประชำชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕. หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖. หลักฐำนประกอบกำรสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่ำ “ขอรับรองว่ำถ่ำยจำกต้นฉบับจริง”
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

จำนวน ๕๐ บำท

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือโทรศัพท์สอบถำมที่หมำยเลข๐-๓๘๑๐-๒๐๘๙
ที่ website http://www.edu.buu.ac.th ในวันและเวลำรำชกำร
๗. กาหนดการคัดเลือกและสถานที่
วัน/เวลำ
วันที่ ๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- เวลำ ๐๙.๐๐ น.

วิชำที่สอบ
สอบสัมภำษณ์และ
ทดสอบสอน

สถำนที่สอบ
ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อำคำร ๖๐
พรรษำมหำรำชินี ๑ คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ

๘. ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ ๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ หรือ
โทรศัพท์สอบถำมที่หมำยเลข ๐-๓๘๑๐-๒๐๘๙ ในวันและเวลำรำชกำร
อนึ่ง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ต้องจัดทำสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย และสัญญำค้ำ
ประกัน ณ สำนักงำนคณบดีคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยให้จัดหำบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ค้ำประกัน
ลงนำมในสัญญำฯ ตำมลำดับ ดังนี้
๑. บิดำหรือมำรดำ หรือ
๒. พี่น้องร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน หรือ
๓. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถให้บุคคลตำม (๑) และ (๒)
ค้ำประกันได้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ำประกัน คือ
(ก) ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่ำ
๑๐,๐๐๐ บำท เป็นผู้ค้ำประกัน
(ข) ผู้ค้ำประกันซึ่งปฏิบัติงำนของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บำท
ขึ้นไป

-๔-

เหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตำม (๓) จะต้องมีหลักฐำนมำแสดง เช่น ใบมรณะบัตร ใบรับรอง
แพทย์ จำกโรงพยำบำลของรัฐระบุว่ำผู้ค้ำประกันไม่สำมำรถเดินทำงได้ หรือหลักฐำนอื่น แล้วแต่กรณี
ประกำศ ณ วันที่

๑๕
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
สมชำย พัทธเสน
(นำยสมชำย พัทธเสน)
บุคลำกรชำนำญกำรพิเศษ

มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย)
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบตั ิหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

