
 
 

ประกาศ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่ 029/๒๕63 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

 
ด้วยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็น System Integrator เกิดการ
จ้างงานส าหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน เกิดการพัฒนา
ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้เกิดการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 
เพ่ือเป็นข้อมูลวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน โดยส านักบริการวิชาการ
รับหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ในการด าเนินการจ้างงานในพ้ืนที่เป้าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออก จ านวน 104 ต าบล ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา ภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 3 (๕๗) ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบ
อ านาจหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. รายละเอยีดและสาระส าคัญ 
(1) การจ้างงานต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 2,080 อัตรา แบ่งเป็นจ านวน 3 ประเภท 

ได้แก่ 1. ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน 520 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 2. ประเภท
บัณฑิตจบใหม่ จ านวน 1,040 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ 3. ประเภท
นักศึกษา จ านวน 520 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือให้ด าเนินงานตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  ตามพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเป็นการจ้างงานในระยะเวลา 12 เดือน และปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี 

(2) การจ้างเหมาตามประกาศนี้เป็นการจ้างเหมารายบุคคลในลักษณะลูกจ้างเอกชนท างานของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยบูรพา และไม่ถือว่าเป็นการจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

(3) มหาวิทยาลัยบูรพา มีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง ส่วนผู้ท างานมีฐานะเป็นผู้รับจ้าง จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กัน
ฐานะนายจ้าง-ลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(4) การจ้างมุ่งผลส าเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นส าคัญ 
 

2. ระยะเวลาการจ้าง  ระยะเวลา 12 เดือน 
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3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพ่ือจัดท านโยบาย แนวทาง 

และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย) 

3.2 การเฝ้าระวัง ประสานงาน และติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรค
ระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง การจัดระดับ
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม การระบาดในพ้ืนที่) (ร่วมกับ สบศ.) 

3.3 การจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) 
(ร่วมกับ กพร.) 

3.4 การจ้างงานเพื่อยกระดับสินค้า OTOP การยกระดับการท่องเที่ยว การบริการชุมชน หรือการเพ่ิม
รายได้รูปแบบอื่นให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

3.5 การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชน 

3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญหาท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในชุมชน 

3.7 การด าเนินงานในรูปแบบลักษณะอ่ืนๆ ตามที่ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้หมอบหมาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
 

4. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
คุณสมบัตทิั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือเป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  
(๓) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๕) เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๗) เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดย

ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กรมหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัย 
(๑๐) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
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ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัคร ดังนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรี

ฝ่ำยบริหำร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕ ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 
5. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ด าเนินการรับสมัครในพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน 104 ต าบลๆ ละ 20 อัตรา ประกอบด้วย 
1. ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน 5 อัตรา/ต าบล 
2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จ านวน 10 อัตรา/ต าบล 
3. ประเภทนักศึกษา จ านวน 5 อัตรา/ต าบล 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,080 อัตรา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
 

5.1 ประเภทประชาชนทั่วไป (จ านวน 520 อัตรา) 
(1) เป็นประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัดจัดวุฒิการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน
จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน 

(2) เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
และอยู่ในพ้ืนที่ของหน่วยจ้างงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด 
สระแก้ว และปราจีนบุรี หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ใกล้เคียง 

(3) สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการด าเนินงานตามลักษณะงานและ
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 

5.2 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (จ านวน 1,040 อัตรา) 
(1) เป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีความรู้ 

ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (ปีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2563) ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน 

(2) เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
และอยู่ในพ้ืนที่ของหน่วยจ้างงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด 
สระแก้ว และปราจีนบุรี หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ใกล้เคียง 

(3) สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการด าเนินงานตามลักษณะงานและ
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 

5.3 ประเภทนักศึกษา (จ านวน 520 อัตรา) 
(1) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆและ

มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส. ปวช.) 
(2) เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

และอยู่ในพ้ืนที่ของหน่วยจ้างงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด 
สระแก้ว และปราจีนบุรี หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ใกล้เคียง 

(3) สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการด าเนินงานตามลักษณะงานและ
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 
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6. อัตราค่าจ้าง 
(1) ประเภทประชาชนทั่วไป อัตรา 9,000 บาท /เดือน 
(2) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ อัตรา 15,000 บาท /เดือน 
(3) ประเภทนักศึกษา อัตรา 5,000 บาท /เดือน 

 
7 พื้นที่เป้าหมายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ด าเนินการรับผิดชอบ จ านวน 104 ต าบล 

7.1 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จ านวน 6 ต าบล 
(1) ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
(2) ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
(3) ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
(4) ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบรุี 
(5) ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
(6) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบรุี 
 

7.2 คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 5 ต าบล 
(1) ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
(2) ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี
(3) ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี
(4) ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
(5) ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 

7.3 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 7 ต าบล 
(1.) ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุร ี
(2) ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
(3) ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 
(4) ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุร ี
(5) ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุร ี
(6) ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุร ี
(7) ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุร ี
 

7.4 คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 5 ต าบล 
(1) ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุร ี
(2) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
(3) ต.หนองต าลึง อ.พานทอง จ.ชลบุร ี
(4) ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุร ี
(5) ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุร ี
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7.5 คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 ต าบล 
(1) ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 
(2) ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
(3) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 
(4) ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
(5) ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
(6) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
(7) ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 
(8) ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 
(9) ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
(10) ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
 

7.6 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 4 ต าบล 
(1) ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 
(2) ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 
(3) ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด 
(4) ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 
 

7.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ต าบล 
(1) ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 
(2) ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
 

7.8 คณะสหเวชศาสตร์ จ านวน 5 ต าบล 
(1) ต.บางน้ าเปรี้ยว อ.บางน้ าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
(2) ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุร ี
(3) ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 
(4) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 
(5) ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
 

7.9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 2 ต าบล 
(1) ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 
(2) ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
 

7.10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 1 ต าบล 
(1) ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุร ี
 

7.11 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน 1 ต าบล 
(1) ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
 
 



- 6 - 
 

7.12 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 3 ต าบล 
(1) ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 
(2) ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 
(3) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 

 

7.13 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 5 ต าบล 
(1) ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
(2) ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
(3) ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
(4) ต.ร าพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
(5) ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
 

7.14 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 1 ต าบล 
(1) ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 
 

7.15 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จ านวน 13 ต าบล 
(1) ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
(2) ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
(3) ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 
(4) ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 
(5) ต.คลองหินปูน อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 
(6) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 
(7) ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 
(8) ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 
(9) ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
(10). ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
(11) ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
(12) ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
(13) ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
 

7.16 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 4 ต าบล 
(1) ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
(2) ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
(3) ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุร ี
(4) ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุร ี
 

7.17 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จ านวน 2 ต าบล 
(1) ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี
(2) ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
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7.18 สถาบันภาษา จ านวน 1 ต าบล 
(1) ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุร ี

 

7.19 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จ านวน ๘ ต าบล 
(1). ต.คลองต าหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
(2) ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
(3) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
(4) ต.กร่ า อ.แกลง จ.ระยอง 
(5) ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 
(6) ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
(7) ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
(8) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

 

7.20 ส านักบริการวิชาการ จ านวน 18 ต าบล 
(1) ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  
(2) ต.ศาลาล าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว  
(3) ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  
(4) ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา  
(5) ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
(6) ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
(7) ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
(8) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
(9) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
(10) ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
(11) ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 
(12) ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 
(13) ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
(14) ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
(15) ต.น้ าคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
(16) ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
(17) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
(18) ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

 

7.21 ส านักหอสมุด จ านวน 1 ต าบล 
(1) ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี
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8. ก าหนดการด าเนินการ 
วัน/เดือน/ปี การด าเนินการ 

1 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รับสมัครออนไลน์ 
26 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  คณะกรรมการ/หน่วยงานคัดเลือกผู้สมัคร 
29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 * ประกาศผลการคัดเลือก 
29 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 * รายงานตัว ปฐมนิเทศ และท าสัญญาจ้าง 
4 มกราคม พ.ศ. 2564 * เริ่มปฏิบัติงาน 

*หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสำมำรถติดตำมข้อมูลได้ที่ www.1t1u-buu.com 
 

9. ไฟด์เอกสารประกอบการสมัครในระบบ 
9.1 ประเภทประชาชนทั่วไป 

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า จ านวน 1 ชุด 
(2) ส าเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด 

9.2 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า จ านวน 1 ชุด 
(2) ส าเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด 
(3) ส าเนาใบจบการศึกษา หรือ ส าเนาใบปริญญาบัตร (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด 
(4) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด 

9.3 ประเภทนักศึกษา 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า จ านวน 1 ชุด 
(2) ส าเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด 
(3) ส าเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด 

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยบูรพำ จะด ำเนินกำรรับสมัครเฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ด ำเนินกำรส่งไฟด์
เอกสำรประกอบกำรรับสมัครในระบบ ตำมที่ระบุไว้เท่ำนั้น  

 
10. วัน เวลา การรับสมัคร 

ผู้สนใจสำมำรถยื่นสมัครออนไลน์ได้ที่  www.1t1u-buu.com ในวันที่ 1 - 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ จะปิดระบบกำรรับสมัครทำงออนไลน์ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตั้งแตเ่วลา ๒๔.๐๐ น. เป็นต้นไป และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 038-102297 (ในวันและเวลาราชการ) 

เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มการสมัคร 
พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
ให้ถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้สมัครรายนั้น 
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11. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยบูรพา จะให้คณะกรรมการฯ ที่คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในต าบล

เป้าหมายเป็นผู้พิจารณา โดยคัดเลือกจากข้อมูลของการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร และคัดเลือกบุคคลที่
มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศฯ ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 

12. การประกาศผลผู้ท่ีได้รับคัดเลือก 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที่เว็บไซต์ www.1t1u-buu.com (วันประกำศผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งสำมำรถติดตำมข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ดังกล่ำว) 
 

13. การจ้าง/การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
(๑) มหาวิทยาลัยบูรพา จะจ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามจ านวนอัตราที่ก าหนด โดยมีระยะเวลาการจ้าง

ปฏิบัติงานจ านวน 12 เดือน และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังนี้ 
(๑.๑) จัดท าสัญญาจ้างและจัดส่งเอกสารประกอบการจ้าง ในวันที่ 29 - 31 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ หรือหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีประกาศก าหนด 

(๑.๒) รับฟังการปฐมนิเทศในการปฏิบัติงานออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นที่ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนด 

(๒) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนที่ก าหนด ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(นายพีรพัฒน์  มั่งค่ัง) 

ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

http://www.1t1u-buu.com/

