ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผ้ทู ำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผ้ทู ำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็ นพนัก งานมหาวิท ยาลัย สายสนับ สนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์
จำนวน ๖ อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปีบริบูรณ์
๑.๓ ไม่จำกัดเพศ
๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๑.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๖ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๑.๗ ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟั่นเฟอน ไมสมประกอบ
หรือมีกาย หรือจิตที่ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได้
๑.๘ ไมเปนโรคติดต่อเรื้อรัง
๑.๙ ไมเ ปนผูอยูระหวางถูกพัก งาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว
ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
๑.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้กระทำทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
๑.๑๑ ไม่เป็น ผู้เ คยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุ ดให้จำคุก เว้น แต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๒ ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัย
๑.๑๓ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือนิติบุคคล
๒. สาขาวิชาที่รับสมัคร …

๒

๒. สาขาวิชาที่รับสมัคร
๒.1 สาขาวิชาอายุรศาสตร์
๒.๒ สาขาวิชาศัลยศาสตร์
๒.๓ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๒.๔ สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
๒.๕ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
๒.๖ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
๒.๗ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
๒.๘ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคเลือด
๒.๙ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ เป็ นนิสิ ต นักศึกษาแพทย์ช ั ้นปี ท ี่ ๖ ที่กำลังศึกษา จากสถาบันที่ สามารถชดใช้ท ุนตาม
หลักเกณฑ์ที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด
๓.๒ เป็นผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้ค วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒
๓.๓ ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นปีที่ ๑-๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๓.๔ หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากอาจารย์แพทย์ จำนวน ๒ ท่าน และควรเป็น
อาจารย์แพทย์ในสาขาวิชาที่เลือกระบุปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ท่าน
๔. วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
การสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ www.personnel.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตามขั้นตอน ดังนี้
๔.๑ เปิดหน้าเว็ปไซต์ www.personnel.up.ac.th เข้าไปที่เมนู สมัครงาน บันทึกข้อมูลในระบบ
สมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน
๔.๒ พิมพ์ใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน
๔.๓ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน จำนวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download แบบฟอร์มการ
ชำระเงิน และทำการชำระเงิน ผ่าน Application ทุกธนาคาร หรือที่ ธ นาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายใน
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี)
๔.๔ ส่งใบสมัค รงานและเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์โดยยึดวันประทั บตรา
ไปรษณีย์เป็นหลัก ภายในไม่เกินวันที่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ มายังกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙ หมู่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
หากเกินภายในวันที่ ...

๓

หากเกินภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ให้ส่งใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัคร
ณ กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ด้วยตนเองในเวลาราชการเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต่อ ๗๐๑๑
หรือกองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๔๐
๕. หลักฐานการสมัคร
ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
๕.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๕.๒ สำเนาทะเบียนบาน
๕.๓ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
๕.๔ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
๕.๕ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรม
ที่ออกใหไมเกิน ๑ เดือน (นับถึงวันที่ย่นื ใบสมัคร)
๕.๖ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ไมเกิน ๑ เดือน (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
๕.๗ สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
๕.๘ หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากอาจารย์แพทย์
จำนวน ๒ ท่าน และควรเป็นอาจารย์แพทย์ในสาขาวิชาทีเ่ ลือก
ระบุปฏิบัตงิ าน อย่างน้อย ๑ ท่าน

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ รูป
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไมรับพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

