ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสายวิชาการ
ตําแหนง อาจารย สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร
ดวยมหาวิ ทยาลัยพะเยา มี ความประสงค ขยายระยะเวลารับสมั ครคั ดเลื อกบุคคลเพื่ อ
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนง อาจารย จํานวน ๑๐ อัตรา สังกัด
คณะทันตแพทยศาสตร โดยรายละเอียด ดังนี้
๑.

คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
๑.๓ ไม เป นผู ดํ ารงตํ าแหน งทางการเมื อง กรรมการบริหารพรรคการเมื อง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๔ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย
๑.๕ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๑.๖ ไมเปน คนไรความสามารถ หรื อเสมื อนไรความสามารถ หรื อ สติ ฟ น เฟอ น
ไมสมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตที่ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได
๑.๗ ไมเปนโรคติดตอเรื้อรัง
๑.๘ ไมเปน ผู อ ยู ระหวา งถู ก พั ก งาน พั ก ราชการ หรือ สั่ ง ใหห ยุ ด งานเปน การ
ชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
๑.๙ ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน
๑.๑๐ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่น เพราะกระทําผิดวินัย
๑.๑๒ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวิสาหกิจหนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานในกํากับของรัฐ หรือนิติบุคคล
๒. คุณสมบัติ…

๒
๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
๒.๑ เปนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร (หรือเทียบเทา)
๒.๒ เปนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทันตแพทยศาสตร (หรือเทียบเทา)
๒.๓ เปนผูสําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
๓. ผูสมัครตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กํ าหนดหลักเกณฑการใชภ าษาอังกฤษเพื่อบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลั ยสายวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๓.๑) สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท ตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ
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. เปน ผูมีผ ลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ํ ากว า ๖๐ คะแนน จากการสอบ
เทียบความรูภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
๕. เปน ผู สอบผานภาษาอังกฤษ ระดับ บั ณฑิต ศึ กษา English for Graduate
Studies l จากมหาวิทยาลัยพะเยา
๓.๒) สําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก ตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ
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. เป น ผู มี ผลการสอบภาษาอั งกฤษไม ต่ํ ากวา ๖๕ คะแนน จากการสอบ
เทียบความรูภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
๕. เปน ผูส อบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate
Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา

๔. หลักเกณฑ…

๓
๔. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
สอบสัมภาษณ
๕. หลักเกณฑการบรรจุและอัตราเงินเดือนที่จะไดรับ
หากได รับ การคั ด เลื อ กบรรจุ เป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ ตํ า แหน ง
อาจารย จะไดรับอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน ดังนี้
๕.๑ ผูมีวุฒิป ริญ ญาปริญญาโท (หรือเทีย บเทา ) หากไดรับ การคัด เลือ กบรรจุ
เปนพนักงานสายวิชาการ ตําแหนง อาจารย จะไดรับอัต ราเงิ นเดือน ๒๓,๒๒๐ บาท
๕.๒ ผู มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก (หรือ เทีย บเทา ) หากได รั บ การคั ด เลื อ กบรรจุ เป น
พนักงานสายวิชาการ ตําแหนง อาจารย จะไดรบั อัตราเงินเดือน ๓๒,๔๓๐ บาท
๕.๓ ได รับ เงิ น ค า ตอบแทนพิ เศษ สาขาวิช าทั น ตแพทยศาสตร อั ต ราเดื อ นละ
๓๐,๐๐๐ บาท
๖. วิธีการสมัครเขารับการคัดเลือก
สามารถสมั ค รผ า นทางเว็ ป ไซต www.personnel.up.ac.th ตั้ ง แต บั ด นี้ ถึ งวั น ที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามขั้นตอน ดังนี้
๖.๑ บันทึกขอมูลในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน
๖.๒ พิมพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน
๖.๓ ยื่นใบสมัครงานพรอมแนบเอกสารหลักฐานดวยตนเองที่ กองการเจาหนาที่
เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
๖.๔ ชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน จํานวน ๕๐๐ บาท ที่ กองคลัง ในวันจันทร – ศุกร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๖.๕ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐาน ที่ กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครดําเนินการครบทุกขั้นตอน
สอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได ที่ โทร. ๐-๕๔ ๔ ๖-๖๖๖๖ ต อ ๔ ๗ ๕๖
(คณะทันตแพทยศาสตร) 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 สําเนา…

๔
๗.๔ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกปริญญา
๗.๕ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมที่ออกใหไมเกิน ๑ เดือน (นับถึง
วันที่ยื่นใบสมัคร)
๗.๖ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกิน ๑ เดือน
(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รูป
๗.๗ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไมรับพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

