
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง อาจารย ประจําหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม 

สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร (คร้ังที่ ๓) 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงครับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตัง้เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 

จํานวน ๑ อัตรา คุณวุฒิปรญิญาเอก สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร โดยรายละเอยีด ดังน้ี 
 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

๑.๑ มสีัญชาติไทย 

๑.๒ มอีายไุมตํ่ากวาสบิแปดปบริบูรณ 

๑.๓ ไมเปนผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาท่ีในพรรคการเมอืง 

๑.๔ ไมเปนผูมีหนี้สนิลนพนตัว หรอืเปนบุคคลลมละลาย 

๑.๕ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสยี หรือบกพรองในศลีธรรมอันดี 

๑.๖ ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟ นเฟอน  

ไมสมประกอบ หรือมกีาย หรือจติที่ไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัตหินาที่ได 

๑.๗ ไมเปนโรคตดิตอเร้ือรัง 

๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 

ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรอืพักราชการ 

๑.๙ ไมเคยเปนผูกระทําทุจรติในการสอบเขาปฏบัิตงิานในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

๑.๑๐ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรบัความผดิที่ไดกระทําโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรอืหนวยงานอื่น เพราะกระทําผดิวนิัย 

๑.๑๒ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวิสาหกิจหนวยงาน

ของรัฐ หนวยงานในกํากับของรฐั หรือนติิบุคคล 

๒. คุณสมบัตเิฉพาะ… 



๒ 

 

๒. คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหนง 

๒.๑ สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท และปรญิญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

(อนามัยสิ่งแวดลอม) หรอืสาขาวชิาที่เก่ียวของทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม ในหลักสูตรท่ีมีการทําวิทยานพินธ 

(แผน ก.) 

๒.๒ ผูสมัครตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 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) เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมตํ่ากวา ๖๕ คะแนน จากการสอบเทียบ

ความรูภาษาอังกฤษมหาวทิยาลัยพะเยา หรอื 

 ๕) เปนผูสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate 

Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาโดยไดใบระเบียนการศกึษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร

หรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจ และ

มหาวิทยาลัยไมรับพจิารณา สําหรับใบรับรองซ่ึงระบุวา “กําลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” 
 

๓. อัตราเงนิเดอืน 

  วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ๓๒,๔๓๐ บาท 
 

๔. วธีิการสมัครเขารับการคัดเลือก 

ผูประสงคจะสมัครสามารถสมัครผานทางเว็ปไซต www.personnel.up.ac.th 

ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

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

ในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน 

๔.๒ พมิพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน 

๔.๓ ชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน จํานวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download แบบฟอรม

การชําระเงิน และทําการชําระเงินผาน Application ทุกธนาคาร หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายใน

วันสุดทายของวันรับสมัคร (มหาวทิยาลัยขอสงวนสทิธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี) 

๔.๔ สงใบสมัครงาน… 



๓ 

 

๔.๔ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร

ดวยตนเอง หรือทางไปรษณียโดยยึดวันประทับตราไปรษณียเปนหลัก มายังกองการเจาหนาที่ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)  

ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครดําเนินการครบทุกข้ันตอน 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โทร.๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ตอ ๓๓๑๓ (คณะสาธารณสุขศาสตร) หรือ 

๑๐๔๑ (กองการเจาหนาท่ี) 
 

๕. หลักฐานการสมัคร 

 ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

 ๕.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน ๑ ชุด 

 ๖.๒ สําเนาทะเบยีนบาน     จํานวน ๑ ชุด 

 ๖.๓ สําเนาใบปรญิญาบัตร หรอืสําเนาหนังสอืรับรองคุณวุฒิทุกปรญิญา 

 ๖.๔ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกปริญญา 

 ๖.๕ สําเนาบทความผลงานวิชาการที่ ไดรับการตี พิมพ  ในระดับปริญญาโท  

  ปรญิญาเอก หรอื ผลงานวิจัยหลังปรญิญาเอก (Post Doctoral Researcher)  

  ๖.๖ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมท่ีออกใหไมเกิน ๑ เดอืน 

  (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) 

  ๖.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกิน ๑ เดอืน 

  (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รูป 

 ๖.๘ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ทัง้นี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไมรับพจิารณา 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 


