ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง อาจารย สังกัด คณะวิทยาศาสตร
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี ค วามประสงค รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง
เป น พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ตํ าแหน ง อาจารย คุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาเอก หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติหนาที่ ณ คณะวิทยาศาสตร โดยรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
๑.๓ ไมจํากัดเพศ
๑.๔ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริห ารพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๕ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย
๑.๖ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๑.๗ ไม เป น คนไรความสามารถ หรื อ เสมื อนไรความสามารถ หรื อ สติ ฟ นเฟอ น
ไมสมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตที่ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได
๑.๘ ไมเปนโรคติดตอเรื้อรัง
๑.๙ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว
ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
๑.๑๐ ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน
๑.๑๑ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่น เพราะกระทําผิดวินัย
๑.๑๓ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวิสาหกิจหนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานในกํากับของรัฐ หรือนิติบุคคล

๒. คุณสมบัต…ิ

๒
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๒.๑ เปน ผูสําเร็จการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ในสาขาวิช าคณิต ศาสตร โดยมี
ผลการศึกษาเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๕๐ และ
๒.๒ เปน ผูสํา เร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาเอก ในสาขาวิช าคณิต ศาสตร ที่เนน
ดานการวิเคราะหทั้งทางทฤษฎีและการประยุกต และ
๒.๓ เปนผูที่มีประสบการณดานการวิจัยทั้งในและตางประเทศ และมีผลงานวิจัย
ตีพมิ พในวารสาร ระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ที่อยูในควอไทล ๑ หรือ ๒ และ
๒.๔ ผูสมัครตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
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) เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๖๕ คะแนน จากการสอบเทียบ
ความรูภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
๕) เปนผูส อบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate
Studies ll จากมหาวิทยาลัยพะเยา
๒.๕ สํา หรับ ผูที่ม ีค วามรู ทัก ษะ และประสบการณใ นดา นการวิเ คราะหแ ละ
การทํา นายขอ มูล ขนาดใหญบ นพื ้น ฐานการเรีย นรูข องเครื่อ ง หรือ AI ทั ้ง กอ นและหลัง สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ทั้งนี้ ผูส มัค รจะตองสํา เร็จ การศึกษาโดยไดใบระเบีย นการศึก ษา (Transcript)
ใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจ
และมหาวิทยาลัยไมรับพิจารณา สําหรับใบรับรองซึ่งระบุวา “กําลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ”
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสามารถสมัครผานทางเว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ตั้งแตบัดนี้
ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามขั้นตอน ดังนี้
๓.๑ เปดหนา เว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ไปที่เมนู สมั ครงาน บันทึกขอมู ล
ในระบบสมั ครงานใหถูกตองและครบถวน
๓.๒ พิมพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน

๓.๓ ชําระ…

๓
๓.๓ ชํ าระค าธรรมเนี ย มการสมั ครงาน จํ านวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download
แบบฟอรม การชํา ระเงิน และทํา การชํา ระเงิน ผา น Application ทุกธนาคาร หรือที่ธ นาคารกรุงไทย
ทุกสาขา ภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี)
๓.๔ สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร
ทางไปรษณียโดยยึด วัน ประทับตราไปรษณียเปน หลัก มายังกองการเจา หนาที่ มหาวิทยาลัย พะเยา
๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
ทั้ ง นี้ การสมั ค รงานจะมี ผ ลสมบู ร ณ เมื่ อ ผู ส มั ค รดํ า เนิ น การครบทุ ก ขั้ น ตอน
สอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ตอ ๑๗๑๓ (คณะวิท ยาศาสตร)
หรือ ๑๐๔๑ (กองการเจาหนาที่)
๔. อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก จะไดรบั อัตราเงินเดือน ๓๒,๔๓๐ บาท
๕. หลักฐานการสมัคร
ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
๕.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ชุด
๕.๒ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ชุด
๕.๓ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิทุกปริญญา
๕.๔ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกปริญญา
๕.๕ สํ า เนาบทความผลงานวิ ช าการที่ ได รั บ การตี พิ ม พ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท
ปริญญาเอก หรือ ผลงานวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher)
๕.๖ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบั นสาขาเวชกรรมที่ออกใหไมเกิน ๑ เดือน (นั บถึง
วันที่ยื่นใบสมัคร)
๕.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมเกิน ๑ เดือน
(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รูป
๕.๘ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไมรับพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

