
 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผูท้ำสัญญาชดใชทุ้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน  

ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 

 

 มหาวทิยาลัยพะเยา มคีวามประสงค์รับสมัครนักศกึษาแพทยผ์ูท้ำสัญญาชดใชทุ้นเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 

จำนวน ๖ อัตรา มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 

๑.๑ มีสัญชาตไิทย 

๑.๒ มีอายุไมต่ำกวาสบิแปดปีบรบิูรณ์ 

๑.๓ ไม่จำกัดเพศ 

๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมอืง 

๑.๕ ไม่เป็นผูมี้หนี้สินลน้พน้ตัว หรอืเป็นบุคคลลม้ละลาย 

๑.๖ ไมเปนผูมีความประพฤตเิสื่อมเสยี หรอืบกพรองในศลีธรรมอันดี 

๑.๗ ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรอืสตฟิั่นเฟอน ไมสมประกอบ 

หรอืมกีาย หรอืจติที่ไมเหมาะสมที่จะปฏบิัติหนาที่ได้ 

๑.๘ ไมเปนโรคตดิต่อเรือ้รัง 

๑.๙ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั ่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว  

ในลักษณะเดยีวกันกับพักงาน หรอืพักราชการ 

๑.๑๐ ไม่เคยเป็นผูก้ระทำทุจริตในการสอบเข้าปฏบิัตงิานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผดิที่ได้กระทำโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ 

หรอืหน่วยงานอื่น เพราะกระทำผดิวนิัย 

๑.๑๓ ไม่เป็นผูท้ี่เคยถูกเลกิจ้างเพราะบกพรอ่งในหน้าที่จากรัฐวิสาหกจิ หน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรอืนติบิุคคล 

 

๒. สาขาวิชาที่รับสมัคร … 



 
 

 

 ๒. สาขาวชิาที่รับสมัคร 

๒.1 สาขาวชิาอายุรศาสตร์     

๒.๒ สาขาวชิาศัลยศาสตร์     

๒.๓ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ     

๒.๔ สาขาวชิาสูตศิาสตร์และนรเีวชวทิยา    

๒.๕ สาขาวชิาจติเวชศาสตร์     

๒.๖ สาขาวชิาพยาธวิทิยากายวภิาค    

๒.๗ สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์      

๒.๘ สาขาวชิาอายุรศาสตร์โรคเลือด 

๒.๙ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว    
 

๓. คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง 

๓.๑ เป็นนิสิต นักศึกษาแพทย์ชั ้นปีที ่ ๖ ที ่กำลังศึกษา จากสถาบันที่สามารถชดใช้ทุนตาม

หลักเกณฑ์ที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด 

๓.๒ เป็นผู ้ที่สอบผ่านการประเมินความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ขัน้ตอนที่ ๑ และขัน้ตอนที่ ๒  

๓.๓ ผลการเรยีนเฉลี่ย ช้ันปทีี่ ๑-๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 

๓.๔ หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากอาจารย์แพทย์ จำนวน ๒ ท่าน และควรเป็น

อาจารย์แพทย์ในสาขาวชิาที่เลอืกระบุปฏบิัติงาน อย่างนอ้ย ๑ ท่าน 
 

๔. วธิกีารสมัครเข้ารับการคัดเลอืก 

 การสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ www.personnel.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ 

ถงึวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตามขัน้ตอน ดังนี้ 

 ๔.๑ เปิดหน้าเว็ปไซต์ www.personnel.up.ac.th เข้าไปที่เมนู สมัครงาน บันทึกข้อมูลในระบบ

สมัครงานให้ถูกตอ้งและครบถว้น 

  ๔.๒ พมิพ์ใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน 

๔.๓ ชำระค่าธรรมเนยีมการสมัครงาน จำนวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download แบบฟอร์มการ

ชำระเงิน และทำการชำระเงินผ่าน Application ทุกธนาคาร หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายใน 

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕  (มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี) 

  ๔.๔ ส่งใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์โดยยึดวันประทับตรา

ไปรษณีย์เป็นหลัก ภายในไม่เกนิวันที่ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ มายังกองการเจา้หน้าที่ มหาวทิยาลัยพะเยา 

๑๙ หมู่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)  

 

๒ 

หากเกินภายในวันท่ี ... 



 
 

 

หากเกินภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ใหส้่งใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัคร  

ณ กองการเจา้หน้าที่ ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ดว้ยตนเองในเวลาราชการเท่านัน้ 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต่อ ๗๐๑๑ 

หรอืกองการเจา้หน้าท่ี โทรศพัท์ ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๔๐ 
 

๕. หลักฐานการสมัคร 

 ผูสมคัรจะตองจัดเตรียมหลักฐานตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด ดังน้ี 

๕.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน ๑ ชดุ 

 ๕.๒ สำเนาทะเบียนบาน      จำนวน ๑ ชดุ 

 ๕.๓ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสอืรับรองคุณวุฒิ  จำนวน ๑ ชดุ 

 ๕.๔ สำเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript)    จำนวน ๑ ชดุ 

 ๕.๕ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรม 

 ที่ออกใหไมเกนิ ๑ เดอืน (นับถงึวนัที่ยื่นใบสมัคร)   จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๕.๖ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก  

ไมสวมแวนตาดาํ ไมเกิน ๑ เดือน (นับถงึวันท่ียื่นใบสมคัร)  จํานวน ๑ รูป 

 ๕.๗ สำเนาหลักฐานการพน้ภาระทางทหาร    จำนวน ๑ ชดุ 

 ๕.๘ หนงัสอืรับรอง (Recommendation Letter) จากอาจารย์แพทย์      จำนวน ๑ ชุด 

                     จำนวน ๒ ทา่น และควรเป็นอาจารย์แพทย์ในสาขาวชิาทีเ่ลอืก 

                     ระบุปฏบิัตงิาน อย่างนอ้ย ๑ ท่าน 

  ทัง้นี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมหาวทิยาลัยอาจจะไมรับพจิารณา 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

  

                                                               (ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถานอ้ย) 

                                         รักษาการแทนรองอธกิารบดฝี่ายวจิัยและนวัตกรรม ปฏบิัตกิารแทน 

                                                                 อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 
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