ประกาศวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
------------------------ด้วย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา จานวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๔๐ ปี
๑.๓ ไม่จากัดเพศ
๑.๔ ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๖ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๗ ไม่เป็ น คนไร้ค วามสามารถ หรือเสมื อนไร้ค วามสามารถ หรือ สติ ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตที่ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
๑.๘ ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง
๑.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
๑.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้กระทาทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
๑.๑๓ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานในกากับของรัฐ หรือนิติบุคคล
๑.๑๔ ไม่ เป็ น ผู้ ออกจากราชการตามโครงการเปลี่ ยนเส้ น ทางชีวิต (เกษี ยณก่อ น
กาหนด)
/๒. คุณสมบัติ ...

-๒–
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๑ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ างอื่ น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ
เดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง หรือที่ ก.ค.ศ.กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๒ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสื่อสาร
๒.๓ มีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อส่ งเสริมการศึกษา
ด้านวิชาการ การพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒.๔ มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน ส่งเสริมและให้บริการวิชาการ
เพื่อสร้างเครือข่ายกับชุมชนท้องถิ่น
๒.๕ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตให้บริการ มีความสนใจใฝ่รู้ในการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน มีความเสียสละและอุทิศตนให้องค์กร มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน
๒.๖ หากมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ
งานวิจัย หรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๓. วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ก ารส มั ค รเข้ ารั บ ก ารคั ด เลื อ ก ด าว น์ โห ล ด ใบ ส มั ค รผ่ าน ท างเว็ บ ไซ ต์
www.se.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามขั้นตอน ดังนี้
๓.๑ กรอกข้อมูลในใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓.๒ ยื่นใบสมัครงานพร้อมแนบเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา (ในวันและเวลาทาการ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๓.๓ ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน จานวน ๕๐๐ บาท ณ กองคลัง มหาวิทยาลัย
พะเยา ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ในวันและเวลาทาการ (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินทุกกรณี)
๓.๔ ส่ งใบสมั ครงานและเอกสารหลั ก ฐาน ณ วิท ยาลั ยการศึ กษา มหาวิทยาลั ย
พะเยา ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครงานดาเนินการครบทุกขั้นตอน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต่อ ๑๓๘๒
๔. อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี
หากได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนประเภทรายเดือน ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา จะได้รับอัตราเงินเดือน ๑๖,๒๐๐ บาท

/๕. หลักฐาน ...

-๓๕. หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลั ย
พะเยา กาหนด ดังนี้
๕.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ชุด
๕.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
๕.๓ ส าเนาใบปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ปริ ญญา
จานวน ๑ ชุด
๕.๔ สาเนาใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ทุกปริญญา จานวน ๑ ชุด
๕.๕ ใบรั บ รองแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น สาขาเวชกรรมที่ อ อกให้ ไ ม่ เกิ น ๑ เดื อ น
(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จานวน ๑ ชุด
๕.๖ รูป ถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ส วมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน
๑ เดือน (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จานวน ๑ รูป
๕.๗ สาเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (ถ้ามี) จานวน ๑ ชุด
๕.๘ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ชุด
๕.๙ หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน จานวน ๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจจะไม่รับพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

เลขประจาตัวผู้สมัคร....................
-รูปถ่าย-

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเข้าปฏิบัตงิ าน
คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
_________________________________________________________________________

1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล: ……………….………………..........………………………………........…………….………...………………....…
เพศ
ชาย
หญิง สัญชาติ ……………………..................... ศาสนา …………………......................
สถานภาพ
โสด สมรส
อื่น ๆ ระบุ.............................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ................………….....................………................ ปัจจุบันอายุ ……............................. ปี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ …………….. หมูท่ ี่ ……..….ถนน................….....ตาบล/แขวง ……...............…..
อาเภอ/เขต ……………………………………. จังหวัด ...…………...........….......... รหัสไปรษณีย์ …………………..…..
โทรศัพท์มอื ถือ ................................................... โทรศัพท์บ้าน ...................................................…...
อีเมล (E-mail)..................……………………………..................................................................……………………
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี โปรดระบุชื่อโรค ..............................................................
1.2 กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ตดิ ต่อได้ ระบุ ชื่อ - นามสกุล ……....................................................................
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ............................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่ …………….. หมูท่ ี่ ……..….ถนน .................…......….....ตาบล/แขวง ……....................……………..
อาเภอ/เขต ……………………………………. จังหวัด ...…………...........….......... รหัสไปรษณีย์ …………………..
โทรศัพท์มอื ถือ ................................................... โทรศัพท์บ้าน ..................................................…...

2. ประวัติการศึกษา (เรียงลาดับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า)
ระดับการศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ชื่อคุณวุฒ/ิ สาขาวิชาหรือ
ปีที่
แผนการเรียน
สาเร็จ
มัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า

GPA

มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

อื่น ๆ

3. ประวัติการทางาน (รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลาดับก่อน-หลัง)
สถานที่ทางาน
ระยะเวลา
ตาแหน่ง
( ระบุ พ.ศ.)
เริ่ม
ถึง

สาเหตุที่ออก

4. ความรู้ความสามารถทางด้านภาษา (ระบุได้มากกว่า 1 ภาษา)
ภาษา
การฟัง
การพูด
การอ่าน
พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ (Other)

การเขียน
พอใช้ ดี ดีมาก

5. ความสามารถพิเศษ อื่น ๆ
พิมพ์ดดี
: ไม่ได้
ได้
คอมพิวเตอร์ : ไม่ได้
ได้
ระบุ...............................................................................................................................................
ขับรถยนต์ : ไม่ได้
ได้
มีใบอนุญาตขับขี่
ไม่มใี บอนุญาตขับขี่
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สานักงาน
ระบุ……………………………………………………………..............................................………………………………………
งานอดิเรก หรือ กีฬาที่ชอบ
ระบุ………………………………………………………………............................................................……………………...
อื่น ๆ
ระบุ………………………………………………………………............................................................……………………...
6. ประวัติเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการดาเนินคดี
ไม่เคย
เคย ต้องโทษทางวินัย
(โปรดระบุ)...................................................................................................................
ไม่อยู่
อยู่ ในระหว่างถูกสอบข้อเท็จจริงเพื่อดาเนินการทางวินัย
(โปรดระบุ)...................................................................................................................
ไม่อยู่
อยู่ ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือพิจารณาโทษทางวินัย
(โปรดระบุ)...................................................................................................................
ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา หรือคดีล้มละลาย
อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดี
ทางแพ่ง
ทางอาญา
คดีล้มละลาย
อยู่ในขั้นตอนใด....................................................................................................................................
ข้อกล่าวหา..........................................................................................................................................

7. เอกสารประกอบการพิจารณา
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร/หลักฐานที่ลงลายมือชื่อและรับรองสาเนาถูกต้อง มาพร้อมกับ แบบแสดง
ความประสงค์ขอสมัครเข้ าปฏิบัติงานคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ชุด
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ชุด
(3) สาเนาใบปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ทุกปริญญา
จานวน 1 ชุด
(4) สาเนาใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ทุกปริญญา
จานวน 1 ชุด
(5) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรมที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
จานวน 1 ชุด
(6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันที่
ยื่นใบสมัคร)
จานวน 1 รูป
(7) สาเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
(8) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
(9) หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน จานวน 500 บาท
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความที่ ข้ า พเจ้ า ระบุ ไ ว้ ข้ า งต้ น รวมถึ ง เอกสาร/หลั ก ฐานที่ ยื่ น ไว้
เป็นความจริงทุก ประการ หากปรากฏในภายหลังว่ามี ข้อความหรือ เอกสาร/หลัก ฐานใดไม่ถู ก ต้อ ง
ตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาดาเนินการ
ตามที่เห็นสมควร

ลงลายมือชื่อ…………………..............…………………..ผูข้ อสมัคร
(...................................................................)
วันที่..............เดือน................................. พ.ศ. .....................

