ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง อาจารย สังกัด คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน จํานวน ๒ อัตรา สังกัด คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
โดยรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ อายุไมเกิน ๔๐ ป
๑.๓ ไมจํากัดเพศ
๑.๔ ไม เป นผู ดํ ารงตํ าแหน งทางการเมื อง กรรมการบริหารพรรคการเมื อง หรื อ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๕ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย
๑.๖ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๑.๗ ไม เป นคนไรความสามารถ หรื อเสมื อนไรความสามารถ หรื อสติ ฟ นเฟ อน
ไมสมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตที่ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได
๑.๘ ไมเปนโรคติดตอเรื้อรัง
๑.๙ ไมเปน ผูอยูระหวางพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว
ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
๑.๑๐ ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน
๑.๑๑ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่น เพราะกระทําผิดวินัย
๑.๑๓ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวิสาหกิจหนวยงานของรัฐ
หนวยงานในกํากับของรัฐ หรือนิติบุคคล
๒. คุณสมบัติ…

๒
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๒.๑ สํ าเร็จการศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี และปริญ ญาเอก หรือ สํา เร็ จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม หรือสาขาวิชา
สถาปต ยกรรมภายใน หรือ สาขาวิชาที่เกี่ย วของ ของสถาบัน ที่ส ภาสถาปนิกรับ รองหลัก สูต ร หรือ
ตามประเภทสาขาที่กําหนดโดยสภาสถาปนิก
๒.๒ มีใบประกอบวิช าชีพสถาป ตยกรรมควบคุม สาขาวิชาสถาปต ยกรรม หรือ
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตามที่สภาสถาปนิกรับรอง หรือมีคุณสมบัติ
ครบพรอมที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพ
๒.๓ ถามีประสบการณการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม หรือสถาปตยกรรมภายใน
ประสบการณดานการสอนและความรูดานภาษาอังกฤษดีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ทั้งนี้ ผูส มัค รจะตองสํา เร็จ การศึกษาโดยไดใบระเบีย นการศึก ษา (Transcript)
ใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจ
และมหาวิทยาลัยไมรับพิจารณา สําหรับใบรับรองซึ่งระบุวา “กําลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ”
๓. ผูสมัครตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
๓.๑ ผูมีวุฒิปริญญาโท
๑. ผลการสอบ TOEFL
TOEFL PBT
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๔๕๐ คะแนน หรือ
TOEFL CBT
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๑๐๕ คะแนน หรือ
TOEFL IBT
ไดคะแนนไมต่ํากวา
๔๕ คะแนน หรือ
๒. IELTS
ไดคะแนนไมต่ํากวา
๔.๐ คะแนน หรือ
๓. CU-TEP
ไดคะแนนไมต่ํากวา
๔๘ คะแนน หรือ
๔. เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๖๐ คะแนน จากการสอบเทียบ
ความรูภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
๕. เปน ผู สอบผานภาษาอังกฤษ ระดับ บั ณฑิต ศึ กษา English for Graduate
Studies l จากมหาวิทยาลัยพะเยา
๓.๒ ผูมีวุฒิปริญญาเอก
๑. ผลการสอบ TOEFL
TOEFL PBT
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๐๐ คะแนน หรือ
TOEFL CBT
ไดคะแนนไมต่ํากวา ๑๔๗ คะแนน หรือ
TOEFL IBT
ไดคะแนนไมต่ํากวา
๖๒ คะแนน หรือ
๒. IELTS
ไดคะแนนไมต่ํากวา
๕.๐ คะแนน หรือ
๓. CU-TEP
ไดคะแนนไมต่ํากวา
๖๐ คะแนน หรือ
๔) เปนผูมี…

๓
๔) เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๖๕ คะแนน จากการสอบเทียบ
ความรูภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
๕) เปน ผูสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบั ณฑิตศึกษา English for Graduate
Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา
๔. อัตราเงินเดือน
๔.๑ วุฒิปริญญาปริญญาโท
๔.๒ วุฒิปริญญาเอก

อัตราเงินเดือน ๒๓,๒๒๐ บาท
อัตราเงินเดือน ๓๒,๔๓๐ บาท

๕. วิธีการสมัครเขารับการคัดเลือก
ผูป ระสงคจ ะสมัค รสามารถสมัค รผา นทางเว็ป ไซต www.personnel.up.ac.th
ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ตามขั้นตอน ดังนี้
๕.๑ เปดหนา เว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ไปที่เมนู สมัครงาน บันทึกขอมูล
ในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน
๕.๒ พิมพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน
๕.๓ ชําระค าธรรมเนีย มการสมั ครงาน จํา นวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download
แบบฟอรม การชํา ระเงิน และทํา การชํา ระเงิน ผา น Application ทุกธนาคาร หรือที่ธ นาคารกรุงไทย
ทุกสาขา ภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี)
๕.๔ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร
ทางไปรษณียโดยยึดวัน ประทับตราไปรษณียเปน หลัก มายัง กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัย พะเยา
๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ เมื่ อผูสมั ครดําเนิน การครบทุกขั้ นตอน
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมไดที่ โทร.๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ตอ ๓๓๑๓ (คณะสาธารณสุ ขศาสตร )
หรือ ๑๐๔๑ (กองการเจาหนาที่)
๖. หลักฐานการสมัคร
ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
๖.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ชุด
๖.๒ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ชุด
๖.๓ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิทุกปริญญา
๖.๔ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกปริญญา
๖.๕ สํ า เนาบทความผลงานวิ ช าการที่ ได รั บ การตี พิ ม พ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท
ปริญญาเอก หรือ ผลงานวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher)

๖.๖ ใบรับรอง…

๔
๖.๖ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมที่ออกใหไมเกิน ๑ เดือน
(นับถึงวันที่ย่นื ใบสมัคร)
๖.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกิน ๑ เดือน
(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รูป
๖.๘ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไมรับพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

