
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง อาจารย ประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

สังกดั คณะแพทยศาสตร  

 

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒ อัตรา 

สังกัด คณะแพทยศาสตร โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัตท่ัิวไปของผูสมคัร 

๑.๑ มสีัญชาติไทย 

๑.๒ มอีายไุมตํ่ากวาสิบแปดปบรบูิรณ 

๑.๓ ไมเปนผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาท่ีในพรรคการเมอืง 

๑.๔ ไมเปนผูมีหนี้สนิลนพนตัว หรอืเปนบุคคลลมละลาย 

๑.๕ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศลีธรรมอันด ี

๑.๖ ไม เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟ นเฟอน  

ไมสมประกอบ หรือมกีาย หรือจติที่ไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัตหินาที่ได 

๑.๗ ไมเปนโรคตดิตอเร้ือรงั 

๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรอืส่ังใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 

ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรอืพักราชการ 

๑.๙ ไมเคยเปนผูกระทําทุจรติในการสอบเขาปฏบัิตงิานในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

๑.๑๐ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรบัความผดิที่ไดกระทําโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรอืหนวยงานอื่น เพราะกระทําผดิวนิัย 

๑.๑๒ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาท่ีจากรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน

ของรัฐ หนวยงานในกํากับของรฐั หรือนติิบุคคล 

 

 
๒. คุณสมบัตเิฉพาะ… 



๒ 

 

๒. คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

๒.๑ ตําแหนง อาจารย (สาขาวิชาศัลยศาสตรทั่วไป) จํานวน ๑ อัตรา 

 ๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับวุฒิบัตร

หรืออนุมัติบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาวิชาศัลยศาสตรท่ัวไป ของแพทยสภา 

หรือเปนผูกําลังศึกษาแพทยประจําบานสาขาวิชาศัลยศาสตรทั่วไป ในชัน้ปท่ี ๔ และจะสําเร็จการศกึษา

ในป ๒๕๖๔ 

 ๒) เปนผูมีความรู ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะเปนครูแพทย 

 ๓) เปนผูมีความสามารถในการทํางานดานงานวจิัย 

๒.๒ ตําแหนง อาจารย (สาขาวิชาสูติศาสตรและนรเีวชวิทยา) จํานวน ๑ อตัรา 

 ๑) เปนผูสําเ ร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับวุฒิบัตร

หรืออนุมัติบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาวิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 

ของแพทยสภา หรอืเปนผูกําลังศกึษาแพทยประจําบานสาขาวิชาสูตศิาสตรและนรเีวชวทิยา ในชัน้ปที่ ๓ 

และจะสําเรจ็การศึกษาในป ๒๕๖๔ 

 ๒) เปนผูมีความรู ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะเปนครูแพทย 

 ๓) เปนผูมีความสามารถในการทํางานดานงานวจิัย 

๒.๓ ผูสมัครตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด ดังนี้ 

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 จากการสอบเทียบ

ความรูภาษาอังกฤษมหาวทิยาลัยพะเยา หรอื 

๕)  เปนผูสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate 

Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๓. วธิกีารสมัครเขารับการคัดเลือก 

ผูประสงคจะสมัครสามารถสมัครผานทางเว็ปไซต www.personnel.up.ac.th 

ตั้งแตบัดนี้ ถงึวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามขัน้ตอน ดังนี้ 

๓.๑ เปดหนา เว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ไปท่ีเมนู สมัครงาน บันทึกขอมูล

ในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน 

 
๓.๒ พมิพใบสมัคร… 



๓ 

 

๓.๒ พิมพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน 

๓.๓ ชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน จํานวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download 

แบบฟอรมการชําระเงิน และทําการชําระเงินผาน Application ทุกธนาคาร หรือที่ธนาคารกรุงไทย

ทุกสาขา ภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร (มหาวิทยาลัยขอสงวนสทิธ์ิไมคืนเงินทุกกรณี) 

๓.๔ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร

ทางไปรษณียโดยยึดวันประทับตราไปรษณียเปนหลัก มายังกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวดัพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) 

ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครดําเนินการครบทุกข้ันตอน 

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ตอ ๗๐๑๑ (คณะแพทยศาสตร) 

หรือ ๑๐๔๑ (กองการเจาหนาที่) 
 

๔. หลักฐานการสมัคร 

 ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

 ๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด 

 ๔.๒ สําเนาทะเบยีนบาน   จํานวน ๑ ชุด 

 ๔.๓ สําเนาใบปริญญาบัตร หรอืสําเนาหนังสอืรับรองคุณวุฒิ ทุกปริญญา อยางละ  

  ๑ ฉบับ 

 ๔.๔ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกปริญญา อยางละ ๑ ฉบับ 

 ๔.๕ สําเนาบทความผลงานวิชาการที่ ไดรับการตี พิมพ  ในระดับปริญญาโท  

  ปรญิญาเอก หรอื ผลงานวิจัยหลังปรญิญาเอก (Post Doctoral Researcher)  

  ๔.๖ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมท่ีออกใหไมเกิน ๑ เดอืน 

  ๔.๗ รปูถาย หนาตรงใสชุดสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว ถายไวไมเกนิ ๖ เดอืน  จํานวน ๑ รปู 

 ๔.๘ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหน่ึงมหาวทิยาลัยอาจจะไมรับพจิารณา 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

 


