
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตำแหนง อาจารย สังกัด คณะแพทยศาสตร 

                                                                                                                

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหนง อาจารย ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สังกัด คณะแพทยศาสตร จำนวน ๒ อัตรา 
โดยรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 
๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๑.๒ มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๔๐ ป 
๑.๓ ไมจำกัดเพศ 
๑.๔  ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง 
๑.๕ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย 
๑.๖ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี
๑.๗ ไม เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร ความสามารถ หรือสติฟนเฟ อน  

ไมสมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตที่ไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาที่ได 
๑.๘ ไมเปนโรคติดตอเรื้อรัง 
๑.๙ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 

ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ 
๑.๑๐ ไมเคยเปนผูกระทำทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
๑.๑๑ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ

สำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๑.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัย 
๑.๑๓ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวิสาหกิจหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานในกำกับของรัฐ หรือนิติบุคคล 
 
 
 
 
 

๒. คุณสมบัต…ิ 



๒ 

 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
๒.๑ เปนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 
 ๑) สาขาวิชาอายุรศาสตร 
 ๒) สาขาวิชาศัลยศาสตร 
 ๓) สาขาวิชากุมารเวชศาสตร 
 ๔) สาขาวิชาสูติศาสตร - นรีเวชวิทยา 
 ๕) สาขาวิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 
๒.๒ เปนผูมีความรู ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะเปนครูแพทย 
๒.๓ สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี 

 ๓. ผูสมัครตองมผีลการสอบภาษาอังกฤษ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 ๓.๑  ผลการสอบ TOEFL 
    TOEFL PBT  ไดคะแนนไมต่ำกวา ๕๐๐ คะแนน หรือ 
    TOEFL CBT  ไดคะแนนไมต่ำกวา ๑๔๗ คะแนน หรือ 
    TOEFL IBT  ไดคะแนนไมต่ำกวา    ๖๒ คะแนน หรือ 
 ๓.๒  IELTS   ไดคะแนนไมต่ำกวา  ๕.๐ คะแนน หรือ 
 ๓.๓  CU-TEP   ไดคะแนนไมต่ำกวา  ๖๐  คะแนน หรือ 
 ๓.๔  เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ำกวา ๖๕ คะแนน จากการสอบเทียบความรู

ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ 
 ๓.๕  เปนผูสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate 

Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา    

๔. วิธีการสมัครเขารับการคัดเลือก 
ผูประสงคจะสามารถสมัครผานทางเว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ตั้งแตบัดนี้ 

ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖  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 

แบบฟอรมการชำระเงิน และทำการชำระเงินผาน Application ทุกธนาคาร หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
ภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี) 

 ๔.๔ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร
ทางไปรษณียโดยยึดวันประทับตราไปรษณียเปนหลัก มายังกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ๑๙ หมู ๒ 
ตำบลแมกา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมมุซอง (สมัครงาน) 

 
 
  

ทัง้นี…้ 



๓ 

 

ทั ้งนี ้ การสมัครงานจะม ีผลสมบ ูรณ เมื ่อผู สม ัครดำเน ินการครบทุกขั ้นตอน 
สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมไดที่ โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ตอ ๗๐๒๔ (คณะแพทยศาสตร) หรือ 
๑๐๔๑ (กองการเจาหนาที่) 

 

๕. อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๓๐ บาท 
 

๖. หลักฐานการสมัคร 
 ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 

 ๖.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๒ สำเนาทะเบยีนบาน จำนวน ๑ ฉบับ 

 ๖.๓ สำเนาใบปริญญาบัตร ทุกระดับการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๔ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ 

 ๖.๕ สำเนาบทความผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือ ผลงานวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher)  

 ๖.๖ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมที่ออกใหไมเกิน ๑ เดือน (นับถึงวันที่ยื่น
ใบสมัคร) จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดำ ถายไวไมเกิน ๑ เดือน 
(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จำนวน ๑ รูป 

 ๖.๘ สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไมรับพิจารณา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
      

 
                                                                      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหินลัพ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 


