ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง ผูชวยสอน สังกัด คณะแพทยศาสตร
ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง ผูชวยสอน ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
สังกัด คณะแพทยศาสตร คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน ๒ อัตรา โดยรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
๑.๓ ไม เป นผู ดํ ารงตํ าแหน งทางการเมื อง กรรมการบริหารพรรคการเมื อง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๔ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย
๑.๕ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๑.๖ ไมเปน คนไรความสามารถ หรื อเสมื อนไรความสามารถ หรื อ สติ ฟ น เฟอ น
ไมสมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตที่ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได
๑.๗ ไมเปนโรคติดตอเรื้อรัง
๑.๘ ไมเปนผูอ ยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว
ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
๑.๙ ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน
๑.๑๐ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่น เพราะกระทําผิดวินัย
๑.๑๒ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวิสาหกิจหนวยงานของรัฐ
หนวยงานในกํากับของรัฐ หรือนิติบุคคล
๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะ…

๒
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๒.๑ เปนผูส ําเร็จการศึกษาโดยไดใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร
หรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจ และ
๒.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
เวชกิจฉุกเฉิน หรือปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย หรือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้น ๑ และมีประกาศนียบัตรหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน หรือผูกํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
๒.๓ ผูสมัครตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
๑) ผลการสอบ TOEFL
- TOEFL PBT
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๔๕๐ คะแนน หรือ
- TOEFL CBT
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๑๐๕ คะแนน หรือ
- TOEFL IBT
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๔๕ คะแนน หรือ
๒) IELTS
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๔.๐ คะแนน หรือ
๓) CU-TEP
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๔๘ คะแนน หรือ
๔) เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๖๕ คะแนน จากการสอบเทียบ
ความรูภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
๕) เปน ผูส อบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate
Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา
๓. อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาตรี จะไดรบั อัตราเงินเดือน ๑๗,๘๒๐ บาท
๔. วิธีการสมัครเขารับการคัดเลือก
ผูป ระสงคจ ะสมัค รสามารถสมัค รผา นทางเว็ป ไซต www.personnel.up.ac.th
ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามขั้นตอน ดังนี้
๔.๑ เปดหนา เว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ไปที่เมนู สมัครงาน บันทึกขอมูล
ในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน
๔.๒ พิมพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน
๔.๓ ชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน จํานวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download แบบฟอรม
การชําระเงิน และทําการชําระเงินผาน Application ทุกธนาคาร หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายใน
วันสุดทายของวันรับสมัคร (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี)

๔.๔ สงใบสมัครงาน…

๓
๔.๔ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร
ด ว ยตนเอง หรือ ทางไปรษณี ย โดยยึ ด วั น ประทั บ ตราไปรษณี ย เป น หลั ก มายั ง กองการเจ า หน า ที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง(สมัครงาน)
ทั้ ง นี้ การสมั ค รงานจะมี ผ ลสมบู ร ณ เมื่ อ ผู ส มั ค รดํ า เนิ น การครบทุ ก ขั้ น ตอน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ตอ ๗๐๑๑ (คณะแพทยศาสตร) หรือ ๑๐๔๑
(กองการเจาหนาที่)
๕. หลักฐานการสมัคร
ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
๕.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ชุด
๕.๒ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ชุด
๕.๓ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน ๑ ชุด
๕.๔ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
จํานวน ๑ ชุด
๕.๕ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมที่ออกใหไมเกิน ๑ เดือน
(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
๕.๖ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกิน ๑ เดือน
(นับถึงวันที่ย่นื ใบสมัคร) จํานวน ๑ รูป
๕.๗ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไมรับพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

