
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจแุละแต่งตัง้เป็นพนกังานมหาวิทยาลัย  

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ อัตรา 

โดยรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

๑.๑ มีสัญชาติไทย 

๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

๑.๓ ไม่จำกัดเพศ 

๑.๔  ไม่ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

๑.๕ ไม่เป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

๑.๖ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี

๑.๗ ไม่ เป็นคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟั่นเฟอน  

ไมสมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตท่ีไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีได ้

๑.๘ ไม่เป็นโรคติดตอ่เรือ้รงั 

๑.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเป็นการช่ัวคราว 

ในลักษณะเดียวกันกบัพักงาน หรือพักราชการ 

๑.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้กระทำทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหนว่ยงานของรฐัและเอกชน 

๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยได้รบัโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถงึท่ีสดุให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถกูลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืน เพราะกระทำผิดวินัย 

๑.๑๓ ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าท่ีจากรฐัวิสาหกิจหน่วยงานของรฐั 

หน่วยงานในกำกบัของรัฐ หรือนิติบุคคล 

๒. คุณสมบัติ… 



๒ 

 

    ๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

๒.๑ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ในหลักสูตรท่ีมกีารทพวิทยานิพนธ์ (แผน ก) และ 

๒.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชา

ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๓ ผู้สมัครต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 ๑)  ผลการสอบ TOEFL 

    TOEFL PBT  ได้คะแนนไม่ต่ำกวา่ ๕๐๐ คะแนน หรือ 

    TOEFL CBT  ได้คะแนนไม่ต่ำกวา่ ๑๔๗ คะแนน หรือ 

    TOEFL IBT  ได้คะแนนไม่ต่ำกวา่    ๖๒ คะแนน หรือ 

 ๒)  IELTS   ได้คะแนนไม่ต่ำกวา่  ๕.๐ คะแนน หรือ 

 ๓)  CU-TEP   ได้คะแนนไม่ต่ำกวา่  ๖๐  คะแนน หรือ 

 ๔)  เป็นผู้มีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ๖๕ คะแนน จากการสอบเทียบ

ความรู้ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ 

 ๕)  เป็นผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate 

Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา 

         ท้ังนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาโดยได้ใบระเบียนการศึกษา (Transcript) 

ใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคณุวฒุิจากสถาบันการศึกษา ซ่ึงต้องผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากผู้มีอำนาจ 

และมหาวิทยาลัยไม่รับพิจารณา สำหรับใบรับรองซ่ึงระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสามารถสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ www.personnel.up.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

๓.๑ เปิดหน้า เว็ปไซต ์www.personnel.up.ac.th ไปท่ีเมนู สมัครงาน บันทึกข้อมูล

ในระบบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน 

๓.๒ พิมพ์ใบสมัครงานจากระบบสมคัรงาน 

๓.๓ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน จำนวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download 

แบบฟอร์มการชำระเงิน และทำการชำระเงินผ่าน  Application ทุกธนาคาร หรือท่ีธนาคารกรุงไทย 

๓.๔  ส่งใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร

ทางไปรษณีย์โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก มายังกองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙ หมู่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)  

ท้ังนี ้การสมัคร… 



๓ 

 

ท้ังนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อ ผู้สมัครดำเนินการครบทุกข้ันตอน 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร. ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต่อ ๒๓๒๐ (คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร) หรือ ๑๐๔๑ (กองการเจาหนาท่ี) 
 

๔. อัตราเงินเดือน 

 วุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน ๓๒,๔๓๐ บาท 
 

๕. หลักฐานการสมัคร 

 ผูสมัครจะตองจัดเตรยีมหลกัฐานตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ดังนี้ 

 ๕.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๑ ชุด 

 ๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน ๑ ชุด 

 ๕.๓ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน ๑ ชุด 

 ๕.๔ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   จำนวน ๑ ชุด 

 ๕.๕ สำเนาบทความผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์  ในระดับปริญญาโท  

  ปริญญาเอก หรือ ผลงานวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher)  

  ๕.๖ ใบรับรองแพทย์แผนปจจุบันสาขาเวชกรรมท่ีออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 

  (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) 

  ๕.๗ รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน  

  ๑ เดือน (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) จำนวน ๑ รูป 

 ๕.๘ สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักำหนด 

  ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไม่รับพิจารณา 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      

                                                                     

                                                                             

                                                              
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 


