
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เร่ือง รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตัง้เปนพนักงานมหาวทิยาลัย  

ตําแหนง อาจารย สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร (ครั้งที่ ๒) 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยชุมชน สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร  จํานวน ๑ อตัรา โดยรายละเอยีด ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

๑.๑ มสีัญชาติไทย 

๑.๒ มอีายไุมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ แตไมเกนิ ๔๐ ป 

๑.๓ ไมจํากัดเพศ 

๑.๔  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาท่ีในพรรคการเมอืง 

๑.๕ ไมเปนผูมีหนี้สนิลนพนตัว หรอืเปนบุคคลลมละลาย 

๑.๖ ไมเปนผูมีความประพฤตเิสื่อมเสยี หรือบกพรองในศลีธรรมอันดี 

๑.๗ ไม เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟ นเฟอน  

ไมสมประกอบ หรือมกีาย หรือจติที่ไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัตหินาที่ได 

๑.๘ ไมเปนโรคตดิตอเรื้อรัง 

๑.๙ ไมเปนผูอยูระหวางพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว ใน

ลักษณะเดยีวกันกับพักงาน หรอืพักราชการ 

๑.๑๐ ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏบัิตงิานในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

๑.๑๑ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรบัความผดิที่ไดกระทําโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

๑.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรอืหนวยงานอื่น เพราะกระทําผดิวนิัย 

๑.๑๓ ไมเปนผูที่เคยถูกเลกิจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวสิาหกิจหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานในกํากับของรฐั หรอืนิตบุิคคล 
 

 

๒. คุณสมบัติ… 



๒ 

 

๒. คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรหรือสาขา

อื่นท่ีหลักสูตรพิจารณาวาเก่ียวของ 

๒.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หรอื

ระบาดวิทยา หรอื ชวีสถิติ 

๒.๓ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ในระดับปรญิญาโท หรือ ปริญญาเอก 

ไมนอยกวา ๓.๕๐ และจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรที่มีการทําวิทยานิพนธ 

(แผน ก.) 

๒.๔ มีประสบการณการทํางานดานสุขภาพ มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดรับอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

         ทั ้งนี้ ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาโดยไดใบระเบียนการศึกษา (Transcript)  

ใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซ่ึงตองผานการพิจารณาอนุมัติจาก 

ผู มีอํานาจกอนวันปดรับสมัคร สําหรับใบรับรองซ่ึงระบุวา “กําลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” 

มหาวิทยาลัยจะไมรับพจิารณา 

๒.๕ ผูสมัครตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ อยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 

 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 หรือ 

 ๓)  CU-TEP   ไดคะแนนไมต่ํากวา  ๖๐  คะแนน หรือ 

 ๔)  เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๖๕ คะแนน จากการสอบเทียบ

ความรูภาษาอังกฤษมหาวทิยาลัยพะเยา หรอื 

 ๕)  เปนผูสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate 

Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๓. อัตราเงนิเดือน   

  วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ๓๒,๔๓๐ บาท 
 

 ๔. วธีิการสมัครเขารับการคัดเลอืก 

 ผูประสงคจะสมัครสามารถสมัครผานทางเว็ปไซต www.personnel.up.ac.th 

ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

๔.๑ เปดหนา เว็ปไซต 

… 



๓ 

 

 ๔.๑ เปดหนา เว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ไปที่เมนู สมัครงาน บันทึกขอมูล

ในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน 

 ๔.๒ พมิพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน 

๔.๓ ชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน จํานวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download 

แบบฟอรมการชําระเงิน และทําการชําระเงินผาน Application ทุกธนาคาร หรือที่ธนาคารกรุงไทย

ทุกสาขา ภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี) 

๔.๔ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร

ทางไปรษณียโดยยึดวันประทับตราไปรษณียเปนหลัก มายังกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)  

ทั้งน้ี การสมัครงานจะมีผลสมบูรณเม่ือผูสมัครดําเนินการครบทุกข้ันตอน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี โทร.๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ตอ ๓๓๑๓ (คณะสาธารณสุขศาสตร)  

หรือ ๑๐๔๑ (กองการเจาหนาที่) 

 ๕. หลักฐานการสมัคร 

 ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

 ๕.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๕.๒ สําเนาทะเบยีนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๕.๓ สําเนาใบปรญิญาบัตร หรอืสําเนาหนังสอืรับรองคุณวุฒิ ทุกระดับการศึกษา  

            จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๕.๔ สําเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๕.๕ สําเนาบทความผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ ในระดับปริญญาโท  

         ปริญญาเอก หรอื ผลงานวิจัยหลังปรญิญาเอก (Postdoctoral Researcher)  

  ๕.๖ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมท่ีออกใหไมเกิน ๑ เดือน (นับถึง 

             วนัที่ยื่นใบสมัคร) 

  ๕.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกิน ๑ เดือน 

     (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รูป 

 ๕.๘ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

  ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหน่ึงมหาวทิยาลัยอาจจะไมรับพิจารณา 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      

 

                                                              
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 


