
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตัง้เปนพนักงานมหาวทิยาลัย  

ตําแหนง ครู ระดับประถมศกึษา สังกัด โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยพะเยา  

 

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงครับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตัง้เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนง ครู ระดับประถมศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปรญิญาโท จํานวน ๒ อัตรา 

สังกัด โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยพะเยา โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

๑. สาขาท่ีเปดรับ 

๑.๑ กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี จํานวน ๑ อัตรา 

๑.๒ กลุมสาระการเรยีนรูสุขศกึษาและพลศกึษา   จํานวน ๑ อัตรา 
 

๒. คุณสมบัตท่ัิวไปของผูสมคัร 

๒.๑ มสีัญชาตไิทย 

๒.๒ มอีายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 

๒.๓ ไมจํากัดเพศ 

๒.๔ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

๒.๕ ไมเปนผูมีหนี้สนิลนพนตัว หรอืเปนบุคคลลมละลาย 

๒.๖ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสยี หรอืบกพรองในศลีธรรมอันดี 

๒.๗ ไม เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟ นเฟอน  

ไมสมประกอบ หรือมกีาย หรอืจิตท่ีไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัตหินาที่ได 

๒.๘ ไมเปนโรคตดิตอเร้ือรงั 

๒.๙ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือส่ังใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 

ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรอืพักราชการ 

๒.๑๐ ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏบิัติงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

๒.๑๑ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรบัความผดิที่ไดกระทําโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

๒.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรอืหนวยงานอื่น เพราะกระทําผดิวนิัย 

๒.๑๓ ไมเปนผู… 



๒ 

 

๒.๑๓ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาท่ีจากรัฐวิสาหกิจหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานในกํากับของรัฐ หรอืนิตบุิคคล 
 

๓. คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

๓.๑ กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 ๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 

หรอืหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีววทิยา จุลชวีวิทยา หรอืเทคโนโลยชีีวภาพ หรอื 

     ๒) สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท แผน ก. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วท.ม) หรอื หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีววทิยา จุลชวีวทิยา หรอืเทคโนโลยชีวีภาพ 

๓.๒ กลุมสาระการเรยีนรูสุขศกึษาและพลศกึษา  

 ๑) ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.) หรือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) หลักสูตรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชา

สุขศกึษา สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา  จากสถาบันทึกการศกึษาท่ี ก.พ.รบัรอง หรือ 

 ๒) ระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) หรอื หลักสูตร

ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา  จากสถาบันทึก

การศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 

๓.๓ ผูสมัครจะตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา 

๓.๔ ผูสมัครจะตองมีความเชี่ยวชาญดานการสอนและมีประสบการณสอน

นักเรยีน ระดับประถมศึกษา ในโรงเรยีนไมนอยกวา ๓ ป 

   ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาโดยไดใบระเบียนการศึกษา (Transcript)  

ใบปริญญาบัตรหรอืใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซ่ึงตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

และมหาวทิยาลัยไมรับพจิารณา สําหรับใบรบัรองซึ่งระบุวา “กําลังเรียน” หรอื “รอผลการสอบ”  

๓.๕ ผูสมัครตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 ๑) ผลการสอบ TOEFL 

  TOEFL PBT  ไดคะแนนไมต่ํากวา  ๔๕๐ คะแนน หรอื 

  TOEFL CBT  ไดคะแนนไมต่ํากวา  ๑๐๕  คะแนน หรอื 

  TOEFL IBT  ไดคะแนนไมต่ํากวา     ๔๕ คะแนน หรอื 

 ๒) IELTS   ไดคะแนนไมต่ํากวา    ๔.๐ คะแนน หรอื 

 ๓) CU-TEP   ไดคะแนนไมต่ํากวา    ๔๘  คะแนน หรอื 

 ๔) เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมตํ่ากวา ๖๕ คะแนน จากการสอบเทียบ

ความรูภาษาอังกฤษมหาวทิยาลัยพะเยา หรอื 

 ๕) เปนผูสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate 

Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๔ อัตราเงินเดือน… 



๓ 

 

๔. อัตราเงนิเดือน 

  วุฒิปริญญาโท    จะไดรับอัตราเงินเดอืน  ๒๓,๒๒๐ บาท 

  วุฒิปริญญาตร ีหลักสูตร ๔ ป จะไดรับอัตราเงินเดอืน  ๑๗,๘๒๐ บาท 

  วุฒิปริญญาตร ีหลักสูตร ๕ ป จะไดรับอัตราเงินเดอืน  ๑๙,๙๘๐ บาท        
 

๕. วธิกีารสมัครเขารับการคัดเลือก 

ผูประสงคจะสมัครสามารถสมัครผานทางเว็ปไซต www.personnel.up.ac.th 

ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 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

วันสุดทายของวันรบัสมัคร (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงนิทุกกรณี)  

๔.๔ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร

ทางไปรษณียโดยยึดวันประทับตราไปรษณียเปนหลัก มายังกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)  

ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครดําเนินการครบทุกข้ันตอน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่ ม เติมได ท่ี  โทร.๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ตอ  ๓๘๓๓ (โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยพะเยา) หรอื ๑๐๔๑ (กองการเจาหนาที่) 
 

๖. หลักฐานการสมัคร 

 ผูสมัครจะตองจัดเตรยีมหลักฐานตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด ดังนี้ 

 ๕.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน ๑ ชุด 

 ๕.๒ สําเนาทะเบยีนบาน       จํานวน ๑ ชุด 

 ๕.๓ สําเนาใบปรญิญาบัตร หรือสําเนาหนังสอืรับรองคุณวุฒิ  จํานวน ๑ ชุด 

 ๕.๔ สําเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript)     จํานวน ๑ ชุด 

  ๕.๕ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมท่ีออกใหไมเกิน ๑ เดอืน 

        (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 

  ๕.๖ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกนิ ๑ เดอืน 

       (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รูป 

 ๕.๗ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหน่ึงมหาวทิยาลัยอาจจะไมรับพจิารณา 
 

ประกาศ… 



๔ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 


