
 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง อาจารย สังกัด คณะแพทยศาสตร  
           ----------------------------------------- 

 ดวย มหาวิทยาลัยพะเยามีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย สังกัดคณะแพทยศาสตร 

จํานวน ๑ อัตรา โดยรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัตท่ัิวไปของผูสมัคร 

๑.๑ มีสัญชาตไิทย 

๑.๒ มีอายุไมตํ่ากวาสบิแปดปบรบิูรณ 

๑.๓ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

๑.๔ ไมเปนผูมหีนี้สนิลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย 

๑.๕ ไมเปนผูมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี หรอืบกพรองในศลีธรรมอันดี 

๑.๖ ไมเปนคนไรความสามารถ หรอืเสมอืนไรความสามารถ หรือสตฟินเฟอน  

ไมสมประกอบ หรือมกีาย หรอืจิตท่ีไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาที่ได 

๑.๗ ไมเปนโรคตดิตอเร้ือรงั 

๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 

ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรอืพักราชการ 

๑.๙ ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรฐัและเอกชน 

๑.๑๐ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรบัความผดิที่ไดกระทําโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรอืหนวยงานอื่น เพราะกระทําผดิวนิัย 

๑.๑๒ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวสิาหกิจหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานในกํากับของรฐั หรอืนิตบุิคคล 
 

 

 

๒. คุณสมบัติ… 



๒ 

 
 

๒. คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

๒.๑ เปนผู สําเร็จการศึกษาโดยไดใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร

หรอืใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซ่ึงตองผานการพิจารณาอนุมัตจิากผูมีอํานาจ  

 ๒.๒ เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู

ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวชิาเวชศาสตรฉุกเฉิน  

๒.๓ เปนนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย หรือพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน หรือผูกํากับ

การปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือพยาบาลวิชาชีพ ที ่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทในสาขา

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ และมปีระสบการณดานการแพทยฉุกเฉินไมนอยกวา ๑ ป และผลการศึกษา

เฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๕๐ 

๒.๔ เปนผูไดรับอนุมัติประกาศนยีบัตรแพทยอํานวยการปฏบัิตกิารฉุกเฉิน  

  ๒.๕ ผูสมัครตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 ๑) ผูมวุีฒิปรญิญาโท ตองมผีลการสอบภาษาอังกฤษ  

 ๑. ผลการสอบ TOEFL 

  - TOEFL PBT ไดคะแนนไมต่ํากวา ๔๕๐ คะแนน หรือ 

  - TOEFL CBT ไดคะแนนไมตํ่ากวา ๑๐๕ คะแนน หรือ 

  - TOEFL IBT ไดคะแนนไมตํ่ากวา   ๔๕ คะแนน หรือ 

 ๒. IELTS   ไดคะแนนไมต่ํากวา   ๔.๐ คะแนน หรอื 

 ๓. CU-TEP  ไดคะแนนไมต่ํากวา   ๔๘  คะแนน หรอื 

 ๔. เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมตํ่ากวา ๖๐ คะแนน จากการสอบ

เทียบความรูภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรอื 

 ๕. เปนผูสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate 

Studies l จากมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๒) สําหรบัผูมวุีฒิปรญิญาเอก ตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ 

๑. ผลการสอบ TOEFL 

  - TOEFL PBT  ไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๐๐ คะแนน หรอื 

  - TOEFL CBT  ไดคะแนนไมต่ํากวา ๑๔๗ คะแนน หรอื 

  - TOEFL IBT  ไดคะแนนไมต่ํากวา    ๖๒ คะแนน หรอื 

๒. IELTS   ไดคะแนนไมต่ํากวา   ๕.๐ คะแนน หรอื 

๓. CU-TEP   ไดคะแนนไมต่ํากวา    ๖๐ คะแนน หรอื 

๔. เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๖๕ คะแนน จากการสอบ

เทียบความรูภาษาอังกฤษมหาวทิยาลัยพะเยา หรอื 

๕. เปนผูสอบ… 



๓ 

 

 ๕. เปนผูสอบผานภาษาอั งกฤษ ระดับ บัณ ฑิตศึกษา English for 

Graduate Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๔. วธีิการสมัครเขารับการคัดเลอืก 

สามารถสมัครผานทางเว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ตั ้งแตบ ัดนี ้ ถ ึงวัน ท่ี 

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

๔.๑ บันทึกขอมูลในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน 

๔.๒ พิมพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน 

๔.๓ ชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน จํานวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download 

แบบฟอรมการชําระเงิน และทําการชําระเงินผาน Application ทุกธนาคาร หรือที่ธนาคารกรุงไทย 

ทุกสาขา ภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร (มหาวิทยาลัยขอสงวนสทิธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี) 

๔.๔ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร

ทางไปรษณียโดยยึดวันประทับตราไปรษณียเปนหลัก มายังกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา อาํเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี โทร.๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ตอ ๗๐๑๑ (คณะแพทยศาสตร) หรือ 

๑๐๔๑ (กองการเจาหนาท่ี) 
 

๕. อัตราเงนิเดือน  

 ๕.๑ วุฒิปริญญาปริญญาโท จะไดรับอัตราเงินเดอืน ๒๓,๒๒๐ บาท 

 ๕.๒ วุฒิปรญิญาเอก จะไดรบัอัตราเงนิเดอืน ๓๒,๔๓๐ บาท 
 

๖. หลักฐานการสมัคร 

 ผูสมัครจะตองจัดเตรยีมหลักฐานตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด ดังนี้ 

 ๖.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน ๑ ชุด 

 ๖.๒ สําเนาทะเบยีนบาน     จํานวน ๑ ชุด 

 ๖.๓ สําเนาใบปรญิญาบัตร หรอืสําเนาหนังสอืรับรองคุณวุฒิทุกปริญญา 

 ๖.๔ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกปรญิญา 

 ๖.๕ สําเนาบทความผลงานวิชาการที่ ไดรับการตี พิมพ  ในระดับปริญญาโท  

  ปรญิญาเอก หรอื ผลงานวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher)  

  ๖.๖ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมท่ีออกใหไมเกิน ๑ เดอืน 

  (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 

  ๖.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกิน ๑ เดอืน 

  (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รปู 

 

๖.๘ สําเนาผล… 



๔ 

 

 ๖.๘ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

  ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหน่ึงมหาวทิยาลัยอาจจะไมรับพจิารณา 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๖  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัตกิารแทน 

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 


