ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทยผูทําสัญญาชดใชทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร (รอบที่ ๒)
ดว ย มหาวิท ยาลัย พะเยา มีค วามประสงครับ สมั ค รคัด เลือ กนัก ศึก ษาทัน ตแพทย
ผูทําสัญญาชดใชทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จํานวน ๖ อัตรา
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร โดยรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไมต่ํากวาาสิบแปดปบริบูรณ
๑.๓ ไม เป นผู ดํ ารงตํ าแหน งทางการเมื อง กรรมการบริหารพรรคการเมื อง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๔ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย
๑.๕ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๑.๖ ไม เป นคนไรความสามารถ หรื อเสมื อนไรความสามารถ หรื อสติ ฟ นเฟ อน
ไมสมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตที่ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได
๑.๗ ไมเปนโรคติดตอเรื้อรัง
๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว
ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
๑.๙ ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน
๑.๑๐ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่น เพราะกระทําผิดวินัย
๑.๑๒ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวิสาหกิจหนวยงานของรัฐ
หนวยงานในกํากับของรัฐ หรือนิติบุคคล

๒. คุณสมบัติเฉพาะ…

๒
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๒.๑ เปนผูที่กําลังศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และจะสําเร็จการศึกษา
วิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา ๒๕๖๓ และ
๒.๒ ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทั นตแพทยศาสตรบัณฑิ ต
โดยไดใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ใบปริญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งตอง
ผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจ
๒.๓ ผู ส มั ค รจะต อ งไม อ ยู โครงการผลิ ต ทั น ตแพทย เ พิ่ ม เพื่ อ ชาวชนบทหรื อ
โครงการฯ พิเศษ และไมมตี นสังกัดไปใชทุน
๓. ผูสมัครตองมีผลสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
๓.๑ ผลการสอบ TOEFL
- TOEFL PBT
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๔๕๐ คะแนน หรือ
- TOEFL CBT
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๑๐๕ คะแนน หรือ
- TOEFL IBT
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๔๕ คะแนน หรือ
๓.๒ IELTS
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๔.๐ คะแนน หรือ
๓.๓ CU-TEP
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๔๘ คะแนน หรือ
๓.๔ เป นผูมี ผลการสอบภาษาอังกฤษไม ต่ํากว า ๖๐ คะแนน จากการสอบเที ยบ
ความรูภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
๓.๕ เปน ผูส อบผา นภาษาอัง กฤษ ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา English for Graduate
Studies l จากมหาวิทยาลัยพะเยา
๔. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
สอบสัมภาษณ
๕. หลักเกณฑการบรรจุและอัตราเงินเดือนที่จะไดรับ
หากไดรับการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จะไดรับ
อัตราเงินเดือนและคาตอบแทน ดังนี้
๕.๑ ไดรบั อัตราเงินเดือน ในอัตราเดือนละ ๒๓,๒๒๐ บาท
๕.๒ ได รับ เงิ น ค า ตอบแทนพิ เศษ สาขาวิช าทั น ตแพทยศาสตร อั ต ราเดื อ นละ
๓๐,๐๐๐ บาท
๖. วัน เวลา และวิธีการสมัคร
ผูป ระสงคจ ะสมัค ร สามารถยื่นใบแสดงความจํานง ไดที่คณะทัน ตแพทยศาสตร
มหาวิ ทยาลั ย ต น สั ง กั ด ของผูป ระสงคจ ะสมัค ร และสมัค รผานทางเว็ป ไซต www.personnel.up.ac.th
ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ตามขั้นตอน ดังนี้
๖.๑ เปดหนาเว็ปไซต…

๓
๖.๑ เปดหนาเว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ไปที่เมนู สมัครงาน บัน ทึกขอมู ล
ในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน
๖.๒ พิมพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน
๖.๓ ชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน จํานวน ๕๐๐ บาท ที่ กองคลัง ในวันจันทร – ศุกร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือ ชําระคาสมัครผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ซื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา
(กองทุนทั่วไป) หมายเลข ๘๙๑-๒-๐๐๐๐๑-๓
๖.๔ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐาน ที่ กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙ หมู ๒ ตํา บลแมก า อํา เภอเมือง จัง หวัด พะเยา ๕๖๐๐๐ ทั้ง นี้ การสมั ค รงานจะมีผ ลสมบู รณ
เมื่อผูสมัครดําเนินการครบทุกขั้นตอน
สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ม เติม ไดที่ม หาวิท ยาลัย พะเยา โทร ๐๕๔๔๖๖๖๖๖
ตอ ๔๗๔๙ คณะทัน ตแพทยศาสตร หรือ ๑๐๔๑ กองการเจาหนาที่
๗. หลักฐานการสมัคร
ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
๗.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ชุด
๗.๒ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ชุด
๗.๓ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิทุกปริญญา
๗.๔ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกปริญญา
๗.๕ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมที่ออกใหไมเกิน ๑ เดือน
(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
๗.๖ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกิน ๑ เดือน
(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รูป
๗.๗ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไมรับพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

