ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง อาจารย ประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สังกัด คณะแพทยศาสตร
ดวยมหาวิท ยาลั ย พะเยา มี ค วามประสงครับ สมั ครบุ ค คลเพื่อ บรรจุแ ละแต ง ตั้ งเป น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒ อัตรา สังกัด
คณะแพทยศาสตร โดยมีรายละเอียด 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 ไม เป น คนไรความสามารถ หรื อ เสมื อนไรความสามารถ หรื อ สติ ฟ นเฟอ น
ไมสมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตที่ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได
๑.๗ ไมเปนโรคติดตอเรื้อรัง
๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว
ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
๑.๙ ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน
๑.๑๐ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่น เพราะกระทําผิดวินัย
๑.๑๒ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานในกํากับของรัฐ หรือนิติบุคคล
๒. คุณสมบัติเฉพาะ…

๒
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๒.๑ ตําแหนง อาจารย (สาขาวิชาศัลยศาสตรทั่วไป) จํานวน ๑ อัตรา
๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับวุฒิบัตรหรือ
อนุมัติบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาวิชาศัลยศาสตรทั่วไป ของแพทยสภา
๒) เปนผูมีความรู ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะเปนครูแพทย
๓) เปนผูมีความสามารถในการทํางานดานงานวิจัย
๒.๒ ตําแหนง อาจารย (สาขาวิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา) จํานวน ๑ อัตรา
๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับวุฒิบัตรหรือ
อนุมัติบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาวิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ของแพทยสภา
๒) เปนผูม ีความรู ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะเปนครูแพทย
๓) เปนผูมีความสามารถในการทํางานดานงานวิจัย
๒.๓ ผูสมัครตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
๑) ผลการสอบ TOEFL
- TOEFL PBT ไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๐๐ คะแนน หรือ
- TOEFL CBT ไดคะแนนไมต่ํากวา ๑๔๗ คะแนน หรือ
- TOEFL IBT ไดคะแนนไมต่ํากวา ๖๒ คะแนน หรือ
๒) IELTS
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน หรือ
๓) CU-TEP
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๖๐ คะแนน หรือ
๔) เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๖๕ คะแนน จากการสอบเทียบ
ความรูภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
๕) เปน ผูสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบั ณฑิตศึกษา English for Graduate
Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา
๓. วิธีการสมัครเขารับการคัดเลือก
ผูป ระสงคจ ะสมัค รสามารถสมัค รผา นทางเว็ป ไซต www.personnel.up.ac.th
ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ตามขั้นตอน ดังนี้
๓.๑ เปดหนา เว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ไปที่เมนู สมัครงาน บันทึกขอมูล
ในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน
๓.๒ พิมพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน

๓.๓ ชําระคาธรรมเนียม…

๓
๓ .๓ ชํ าระค าธรรมเนี ย มการสมั ครงาน จํ านวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download
แบบฟอรม การชํา ระเงิน และทํา การชํา ระเงิน ผา น Application ทุกธนาคาร หรือที่ธ นาคารกรุงไทย
ทุกสาขา ภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี)
๓.๔ 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
สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ โทร. ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต อ ๗๐๑๑ (คณะแพทยศาสตร) หรื อ
๑๐๔๑ (กองการเจาหนาที่)
๔. หลักฐานการสมัคร
ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ชุด
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ชุด
๔.๓ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิทุกปริญญา
๔.๔ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกปริญญา
๔.๕ สํ า เนาบทความผลงานวิ ช าการที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท
ปริญญาเอก หรือ ผลงานวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher)
๔.๖ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมที่ออกใหไมเกิน ๑ เดือน
(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
๔.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกิน ๑ เดือน
(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รูป
๔.๘ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไมรับพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

