
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง อาจารย สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร  

 

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงครับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตัง้เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร  จํานวน ๑ อัตรา โดยรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

๑.๑ มสีัญชาติไทย 

๑.๒ อายุไมเกิน ๔๐ ป 

๑.๓ ไมเปนผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาท่ีในพรรคการเมอืง 

๑.๔ ไมเปนผูมีหนี้สนิลนพนตัว หรอืเปนบุคคลลมละลาย 

๑.๕ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสยี หรือบกพรองในศลีธรรมอนัดี 

๑.๖ ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟ นเฟอน  

ไมสมประกอบ หรือมกีาย หรอืจติท่ีไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัตหินาที่ได 

๑.๗ ไมเปนโรคตดิตอเรื้อรัง 

๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 

ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรอืพักราชการ 

๑.๙ ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏบิัติงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

๑.๑๐ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรบัความผดิที่ไดกระทําโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรอืหนวยงานอื่น เพราะกระทําผดิวนิัย 

๑.๑๒ ไมเปนผูที่เคยถูกเลกิจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวสิาหกจิหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานในกํากับของรฐั หรอืนิตบุิคคล 
 

 

๒. คุณสมบัติ… 



๒ 

 

๒. คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรอืเอก ในสาขาวชิาทางอนามัยสิ่งแวดลอม

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอม อนามัยส่ิงแวดลอมและอาชวีอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวของ 

๒.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางอนามัยสิ่งแวดลอม หรือ

สุขาภบิาลสิ่งแวดลอม หรอือาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรอืสาขาท่ีเกี่ยวของ 

๒.๓ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันท่ี ก.พ. รับรอง หรอืสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

๒.๔ ม ีผลงานวิจ ัย ที ่ต ีพ ิมพ ลงวารสารในฐานข อม ูลระด ับนานาชาต ิ เช น 

MEDLINE/Pubmed, Web of Science, ScieneDirect, Scopus หรือวารสารที่ ก.พ.อ. กําหนด 

         ทั ้งนี้ ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาโดยไดใบระเบียนการศึกษา (Transcript) 

ใบปริญญาบัตรหรอืใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซ่ึงตองผานการพิจารณาอนุมัตจิากผูมีอํานาจ 

และมหาวทิยาลัยไมรับพจิารณา สําหรับใบรบัรองซึ่งระบุวา “กําลังเรียน” หรอื “รอผลการสอบ” 
 

 ๓. ผูสมัครตองมผีลการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 ๓.๑ ผูมีวุฒิปรญิญาโท  

 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. เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๖๐ คะแนน จากการสอบเทียบ

ความรูภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรอื 

๕. เปนผูสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate 

Studies l จากมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๓.๒ ผูมีวุฒปิรญิญาเอก  

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

เทียบความรูภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรอื 

๕. เปนผูสอบ… 



๓ 

 

 ๕ . เป นผู สอบผ านภาษาอั งกฤษ ระดับบัณ ฑิตศึกษา English for 

Graduate Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๔. อัตราเงนิเดือน  

 ๔.๑ วุฒิปรญิญาปรญิญาโท  อัตราเงินเดอืน ๒๓,๒๒๐ บาท 

  ๔.๒ วุฒปิริญญาเอก   อัตราเงินเดอืน ๓๒,๔๓๐ บาท 
 

 ๕. วธีิการสมัครเขารับการคัดเลอืก 

 ผูประสงคจะสมัครสามารถสมัครผานทางเว็ปไซต www.personnel.up.ac.th 

ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

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

ในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน 

 ๕.๒ พมิพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน 

๕.๓ ชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน จํานวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download 

แบบฟอรมการชําระเงิน และทําการชําระเงินผาน Application ทุกธนาคาร หรือที่ธนาคารกรุงไทย

ทุกสาขา ภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี)  

๕.๔ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร

ทางไปรษณียโดยยึดวันประทับตราไปรษณียเปนหลัก มายังกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)  

ทั้งน้ี การสมัครงานจะมีผลสมบูรณเม่ือผูสมัครดําเนินการครบทุกข้ันตอน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี โทร.๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ตอ ๓๓๑๓ (คณะสาธารณสุขศาสตร)  

หรือ ๑๐๔๑ (กองการเจาหนาที่) 
 

๖. หลักฐานการสมัคร 

 ผูสมัครจะตองจัดเตรยีมหลักฐานตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด ดังนี้ 

 ๖.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน ๑ ชุด 

 ๖.๒ สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน ๑ ชุด 

 ๖.๓ สําเนาใบปรญิญาบัตร หรอืสําเนาหนังสอืรับรองคุณวุฒิทุกปรญิญา 

 ๖.๔ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกปรญิญา 

 ๖.๕ สําเนาบทความผลงานวิชาการที่ ได รับการตี พิมพ  ในระดับปริญญาโท  

         ปรญิญาเอก หรือ ผลงานวิจัยหลังปรญิญาเอก (Post Doctoral Researcher)  

  ๖.๖ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมที่ออกใหไมเกิน ๑ เดอืน 

       (นับถงึวันที่ยื่นใบสมัคร) 

 

๖.๗ รูปถาย… 



๔ 

 

  ๖.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกนิ ๑ เดอืน 

        (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รปู 

 ๖.๘ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

  ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหน่ึงมหาวทิยาลัยอาจจะไมรับพิจารณา 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๐  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 


