
 
ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวทิยาลัย 

ตําแหนง อาจารย สังกดั คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           ----------------------------------------- 

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยามีความประสงค รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงต้ังเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ประจําสาขาวชิาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย สังกัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๑ อัตรา โดยรายละเอียด 

ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัตท่ัิวไปของผูสมัคร 

๑.๑ มีสัญชาตไิทย 

๑.๒ มีอายุไมตํ่ากวาสบิแปดปบรบิูรณ 

๑.๓ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

๑.๔ ไมเปนผูมหีนี้สนิลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย 

๑.๕ ไมเปนผูมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี หรอืบกพรองในศลีธรรมอันดี 

๑.๖ ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟ นเฟอน    

ไมสมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตที่ไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาที่ได 

๑.๗ ไมเปนโรคตดิตอเร้ือรงั 

๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 

ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรอืพักราชการ 

๑.๙ ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรฐัและเอกชน 

๑.๑๐ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรบัความผดิที่ไดกระทําโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรอืหนวยงานอื่น เพราะกระทําผดิวนิัย 

๑.๑๒ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวสิาหกิจหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานในกํากับของรฐั หรอืนิตบุิคคล 
 

 

 

๒. คุณสมบัตเิฉพาะ… 



๒ 

 
 

๒. คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

๒.๑ ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) หรือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีเกี่ยวของกับสาขา

คอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดยี 

๒.๒ ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

(ศล.ม.) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) หรือ หลักสูตรระดับปริญญาโท ท่ีเก่ียวของกับ

สาขาคอมพวิเตอรกราฟกและมัลตมิเีดยี และมคีวามเชี่ยวชาญดานงานกราฟกและมัลตมีิเดยี และ 

๒.๓ ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปดุษฏีบัณฑิต

(ศล.ด.) หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑติ (ศป.ด) หรือ หลักสูตรระดับปรญิญาเอก ที่เก่ียวของกับ

สาขาคอมพวิเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย 

๓.๔ ผูสมัครจะตองมีความเชี่ยวชาญดานงานกราฟกและมัลติมีเดยี ดานแอนิเมชั่น ๒ มิติ 

และแอนิเมชั่น ๓ มิติ 

  ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาโดยไดใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร

หรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจ และ

มหาวิทยาลัยไมรับพิจารณา สําหรบัใบรับรองซ่ึงระบุวา “กําลังเรยีน” หรอื “รอผลการสอบ” 

 

 ๓. ผูสมัครตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใชภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

 ๑. ผลการสอบ TOEFL 

- TOEFL PBT  ไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๐๐ คะแนน หรอื 

 - TOEFL CBT  ไดคะแนนไมต่ํากวา ๑๔๗ คะแนน หรอื 

 - TOEFL IBT  ไดคะแนนไมต่ํากวา    ๖๒ คะแนน หรอื 

 ๒. IELTS   ไดคะแนนไมต่ํากวา   ๕.๐ คะแนน หรอื 

๓. CU-TEP   ไดคะแนนไมต่ํากวา    ๖๐ คะแนน หรอื 

 ๔. เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๖๕ คะแนน จากการสอบเทียบความรู

ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรอื 

 ๕. เปนผูสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies ll 

จากมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 
 ๔. วธิกีารสมัคร… 



๓ 

 

๔. วธีิการสมัครเขารับการคัดเลอืก 

ผู ประสงคจะสม ัครสามารถสมัครผานทางเว็ปไซต  www.personnel.up.ac.th 

ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

๔.๑ เปดหนา เว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ไปที่เมนู สมัครงาน บันทึกขอมูล

ในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน 

๔.๒ พิมพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน 

๔.๓ ชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน จํานวน ๕๐๐ บาท ท่ี กองคลัง ในวันจันทร – ศุกร 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หรอื ชําระคาสมัครผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ซ่ือบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองทุนท่ัวไป) หมายเลข ๘๙๑-๒-๐๐๐๐๑-๓ 

๔.๔ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐาน ที่ กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ๑๙ 

หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ ท้ังนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณเม่ือผูสมัคร

ดําเนินการครบทุกขัน้ตอน  

สอบถามรายละเอี ยด เพิ่ ม เติ ม ได ที่  โทร. ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต อ  ๒๓๒๐  

(คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) หรอื ๑๐๔๑ (กองการเจาหนาท่ี) 
 

๕. อัตราเงนิเดือนวุฒปิรญิญาเอก 

 หากไดรับการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานสายวชิาการ ตําแหนง อาจารย จะไดรับอัตรา

เงินเดอืน ๓๒,๔๓๐ บาท 
 

๖. หลักฐานการสมัคร 

 ผูสมัครจะตองจัดเตรยีมหลักฐานตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด ดังนี้ 

 ๖.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน ๑ ชุด 

 ๖.๒ สําเนาทะเบยีนบาน     จํานวน ๑ ชุด 

 ๖.๓ สําเนาใบปรญิญาบัตร หรอืสําเนาหนังสอืรับรองคุณวุฒิทุกปริญญา 

 ๖.๔ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกปรญิญา 

 ๖.๕ สําเนาบทความผลงานวิชาการที่ ไดรับการตี พิมพ  ในระดับปริญญาโท  

  ปรญิญาเอก หรอื ผลงานวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher)  

  ๖.๖ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมท่ีออกใหไมเกิน ๑ เดอืน 

  (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) 

  ๖.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกิน ๑ เดอืน 

  (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รปู 

 ๖.๘ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

 ๖.๙ คาธรรมเนียมในการสมัคร ๕๐๐ บาท  

ทัง้นี้ หากขาดหลักฐาน… 



๔ 

 

 

  ทัง้นี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไมรับพจิารณา 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัตกิารแทน 

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 

 


