
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง รับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง อาจารย สงักัดโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

----------------------------------------- 

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน

มหาวทิยาลัยสายวิชาการ ตําแหนง อาจารย ประจํากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท จํานวน ๑ อัตรา โดย

รายละเอยีด ดังนี้ 
 

 ๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร  

  ๑.๑  มีสัญชาตไิทย  

  ๑.๒  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบรบิูรณ  

  ๑.๓  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมอืง หรือเจาหนาท่ี

ในพรรคการเมอืง  

  ๑.๔  ไมเปนผูมหีนี้สนิลนพนตัว หรอืเปนบุคคลลมละลาย  

  ๑.๕  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยี หรือบกพรองในศลีธรรมอันด ี 

  ๑.๖  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟนเฟอนไมสมประกอบ 

หรือมกีาย หรือจติที่ไมเหมาะสมท่ีจะปฏบัิตหินาท่ีได 

  ๑.๗  ไมเปนโรคติดตอเร้ือรัง  

  ๑.๘  ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว

ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ 

  ๑.๙  ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

  ๑.๑๐ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

  ๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่น เพราะกระทําผดิวินัย  

  ๑.๑๒ ไมเปนผูท่ีเคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวิสาหกิจหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานในกํากบัของรัฐ หรือนิตบิคุคล 

 
๒. คุณสมบัตเิฉพาะ… 



๒ 

 

 ๒. คณุสมบัตเิฉพาะตําแหนง  

  ๒.๑ ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.) หรือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวของกับสาขาชวีวทิยา จุลชวีวิทยา หรอื เทคโนโลยชีีวภาพ 

หรือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)                         

หรอื หลักสูตรระดับปรญิญาโท ที่เกี่ยวของกับสาขาชีววิทยา จุลชวีวิทยา หรือ เทคโนโลยชีีวภาพ  

  ๒.๒ ผูสมัครจะตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพครู จากคุรุสภา  

  ๒.๓ ผูสมัครจะตองมีความเช่ียวชาญดานการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน

ระดับประถมศกึษา และ มีประสบการณสอนรายวชิาวิทยาศาสตร นักเรยีนประถมศกึษา ในโรงเรียน

ไมนอยกวา ๓ ป  

  ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองสําเร็จการศกึษาโดยไดใบระเบียนการศกึษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร

หรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซ่ึงตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจ และ

มหาวิทยาลัยไมรับพิจารณา สําหรบัใบรับรองซ่ึงระบุวา “กําลังเรยีน” หรือ “รอผลการสอบ” 

 

 ๓. ผูสมัครตองมผีลการสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใชภาษาอังกฤษเพ่ือบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

  ๓.๑ ผลการสอบ TOEFL 

   - TOEFL PBT  ไดคะแนนไมตํ่ากวา    ๔๕๐  คะแนน  หรอื 

   - TOEFL CBT  ไดคะแนนไมต่ํากวา    ๑๐๕ คะแนน หรอื 

   - TOEFL IBT  ไดคะแนนไมตํ่ากวา      ๔๕ คะแนน หรอื  

  ๓.๒ IELTS      ไดคะแนนไมต่ํากวา      ๔.๐ คะแนน หรอื  

  ๓.๓ CU-TEP     ไดคะแนนไมตํ่ากวา      ๔๘  คะแนน หรอื 

  ๓.๔ เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๖๐ คะแนน จากการสอบเทียบความรู

ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ  

  ๓.๕ เปนผูสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies l 

จากมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

 ๔. วธีิการสมคัรเขารับการคัดเลือก 

  สามารถสมัครผานทางเว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ตั้งแตบัดน้ี ถึงวันที่ ๒๑

กนัยายน  ๒๕๖๓  ตามขัน้ตอน ดังนี้  

  ๔.๑ บันทึกขอมูลในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน  

  ๔.๒ พิมพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน  

๔.๓ ย่ืนใบสมัคร… 



๓ 

 

  ๔.๓ ยื่นใบสมัครงานพรอมแนบเอกสารหลักฐานดวยตนเองที่ กองการเจาหนาที่เพ่ือให

เจาหนาท่ีตรวจสอบ 

  ๔.๔ ชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน จํานวน ๕๐๐ บาท ท่ี กองคลัง ในวันจันทร-ศุกร 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.  

  ๔.๕ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐาน ท่ี กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา                

ท้ังนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณเม่ือผูสมัครดําเนนิการครบทุกข้ันตอน 

   สอบถามรายละ เอี ยด เพิ่ ม เติมไดที่  โทร .  ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต อ  ๖๘๑๙                         

(โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา) หรอื ๑๐๔๑ (กองการเจาหนาที่) 
 

 ๕. อัตราเงนิเดือน  

  ๕.๑ ผูมีวุฒิปริญญาตรี หากไดรับการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานสายวิชาการ                  

ตําแหนง อาจารย จะไดรับอตัรา เงินเดอืน ๑๗,๘๒๐ บาท (ปริญญาตร ี๔ ป) เงนิเดอืน ๑๙,๙๘๐ บาท 

(ปรญิญาตรี ๕ ป) 

  ๕.๒ ผู มีวุฒิปริญญาโท หากไดรับการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานสายวิชาการ                 

ตําแหนง อาจารย จะไดรับอตัราเงินเดอืน ๒๓,๒๒๐ บาท  
 

 ๖. หลักฐานการสมัคร 

  ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานใหครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากขาดเอกสารอยางใด

อยางหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไมรับพิจารณา ท้ังนี้ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัคร 

จํานวน ๑ ชุด ดังนี้  

  ๖.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ชุด 

  ๖.๒ สําเนาทะเบยีนบาน  จํานวน ๑ ชุด 

  ๖.๓ สําเนาใบปริญญาบัตรหรอืสําเนาหนังสือรบัรองคุณวุฒิทุกปรญิญา  

  ๖.๔ สําเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ทุกปรญิญา 

  ๖.๕ สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพครู จากคุรสุภา 

  ๖.๖ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมที่ออกใหไมเกิน ๑ เดอืน  

   (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)  

   ๖.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกนิ ๑ เดือน  

   (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รปู  

  ๖.๘ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ถามี) 

 

 
 

 
ประกาศ ณ วันที่… 



๔ 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหินลัพ)  

          รองอธกิารบดฝีายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัตกิารแทน  

                                อธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 


