
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เร่ือง รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตําแหนง อาจารย สังกัด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร  

                                                                                                    

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื ่อบรรจุและแตงตั ้ง 

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สังกัด คณะบริหารธุรกิจและนิ เทศศาสตร จํานวน ๑ อัตรา  

โดยรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

๑.๑ มสีัญชาติไทย 

๑.๒ มอีายไุมตํ่ากวาสิบแปดปบรบูิรณ  

๑.๓ ไมจํากัดเพศ 

๑.๔  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

๑.๕ ไมเปนผูมีหนี้สนิลนพนตัว หรอืเปนบุคคลลมละลาย 

๑.๖ ไมเปนผูมีความประพฤตเิสื่อมเสยี หรือบกพรองในศลีธรรมอันดี 

๑.๗ ไม เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟ นเฟอน  

ไมสมประกอบ หรือมกีาย หรือจติที่ไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัตหินาที่ได 

๑.๘ ไมเปนโรคตดิตอเร้ือรัง 

๑.๙ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรอืส่ังใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 

ในลักษณะเดยีวกันกับพักงาน หรอืพักราชการ 

๑.๑๐ ไมเคยเปนผูกระทําทุจริตในการสอบเขาปฏบัิตงิานในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

๑.๑๑ ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

๑.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรอืหนวยงานอื่น เพราะกระทําผดิวนิัย 

๑.๑๓ ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวิสาหกิจหนวยงาน

ของรัฐ หนวยงานในกํากับของรฐั หรือนติิบุคคล 

๒. คุณสมบัติ… 



๒ 

 

๒.  คณุสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

  ๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาโดยไดใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ใบปรญิญาบัตร 

หรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนวันปด

รับสมัคร สําหรับใบรบัรองซึ่งระบุวา “กําลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” มหาวทิยาลัยไมรบัพิจารณา 

  ๒.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

สาขาวิชาการเงนิหรอืสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวของ และ 

  ๒.๓ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการลงทุน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ในหลักสูตรท่ีมีการทําวิทยานิพนธ 

(แผน ก) และ 

  ๒.๔ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

สาขาวิชาการเงิน สาขาวชิาการลงทุน สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ในหลักสูตร 

ที่มีการทําวิทยานิพนธ (แผน ก)  

  ๒.๕ หากมีประสบการณในการสอนสาขาวิชาการเงิน การลงทุน การบัญชี และ

บริหารธุรกิจ หรือมีประสบการณในการทํางานหรือผูประกอบการเกี่ยวกับทางการเงิน การลงทุน 

และสถาบันการเงิน หรือมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร และไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

๓.  ผูสมัครตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ 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 หรือ 

 ๓)  CU-TEP  ไดคะแนนไมต่ํากวา  ๖๐  คะแนน หรือ 

 ๔)  เปนผูมีผลการสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๖๕ คะแนน จากการสอบเทียบความรู

ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา หรอื 

 ๕)  เปนผูสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies ll 

จากมหาวทิยาลัยพะเยา  

๔.  วธีิการสมัครเขารับการคัดเลอืก 

ผูประสงคจะสามารถสมัครผานทางเว็ปไซต www.personnel.up.ac.th ตั้งแตบัดนี้ 

ถงึวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามขัน้ตอน ดังนี้ 

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

ในระบบสมัครงานใหถูกตองและครบถวน 

๔.๒ พมิพใบสมัคร… 



๓ 

 

๔.๒ พมิพใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน 

๔ .๓  ชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน จํานวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download 

แบบฟอรมการชําระเงิน และทําการชําระเงินผาน Application ทุกธนาคาร หรือที่ธนาคารกรุงไทย

ทุกสาขา ภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร (มหาวิทยาลัยขอสงวนสทิธ์ิไมคืนเงินทุกกรณี) 

๔.๔  สงใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร

ทางไปรษณียโดยยึดวันประทับตราไปรษณียเปนหลัก มายังกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)  

ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครดําเนินการครบทุกข้ันตอน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ตอ ๑๕๐๘ (คณะบริหารธุรกิจและ

นเิทศศาสตร) หรือ ๑๐๔๑ (กองการเจาหนาท่ี) 
 

๕.  อัตราเงนิเดือน 

 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดอืน ๓๒,๔๓๐ บาท 
 

๖.  หลักฐานการสมัคร 

 ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

 ๖.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๖.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๖.๓ สําเนาใบปรญิญาบัตร หรอืสําเนาหนังสอืรับรองคุณวุฒิ ทุกระดับการศกึษา  

            จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๖.๔ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับการศกึษา จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๖.๕ สําเนาบทความผลงานวิชาการที่ ได รับการตี พิมพ  ในระดับปริญญาโท      

ปรญิญาเอก หรือ ผลงานวจัิยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher)  

 ๖.๖ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมท่ีออกใหไมเกิน ๑ เดือน (นับถึง

วันท่ียื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๖.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ถายไวไมเกิน ๑ เดอืน   

            (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จํานวน ๑ รูป 

 ๖.๘ สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ทั้งน้ี หากขาดหลักฐานอยางใดอยางหน่ึงมหาวทิยาลัยอาจจะไมรับพิจารณา 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      
 

                                                                      
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

 


