ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจา (เงินรายได้ส่วนงาน)
สายปฏิบัติการ สังกัดสานักงานคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
------------------------ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนั กงานส่ วนงาน) เพื่ อคั ดเลื อกเป็ นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยประจ า (เงิ นรายได้ ส่ วนงาน) สั งกั ดส านั กงานคณะฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้.1. ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตาแหน่งเลขที่ F190010
2. ตาแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตาแหน่งเลขที่ F190011
3. ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านแผนงาน) ตาแหน่งเลขที่ F190012
4. ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านบริหารงานวิจัย) ตาแหน่งเลขที่ F190013
ในระหว่างวันที่ 8 – 23 เมษายน 2564 นั้น
บัดนี้ งานบริหารทั่วไป สานักงานคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจา ตาแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้.1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจา (เงินรายได้ส่วนงาน)
1.1 ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตาแหน่งเลขที่ F190010
1. นายอัครเดช ประกอบของ
1.2 ตาแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตาแหน่งเลขที่ F190011
1. นายแดนไทย สุวรรณคา
2. นายอัษฎกร แก้วบุญเรือง
1.3 ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านแผนงาน) ตาแหน่งเลขที่ F190012
1. นางสาวทิพวรรณ บุญหล้า
1.4 ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านบริหารงานวิจัย) ตาแหน่งเลขที่ F190013
1. นายอลงกต เทพคาอ้าย
2. วัน เวลา สถานที่ และวิธีทาการคัดเลือก
2.1 ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตาแหน่งเลขที่ F190010
สอบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ พุ ธ ที่ 2 มิ ถุน ายน 2564 เวลา 10.00 น. – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสอบสั มภาษณ์ นาเสนอปัญหาในการทางาน
แผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ หากได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
2.2 ตาแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตาแหน่งเลขที่ F190011
สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. –
12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะทดสอบ
เกี่ยวกับ.- ระบบการให้บริการเกี่ยวกับยานพาหนะ
- การดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม รถยนต์เบื้องต้น
สอบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ พุ ธ ที่ 2 มิ ถุน ายน 2564 เวลา 10.30 น. – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี
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2.3 ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านแผนงาน) ตาแหน่งเลขที่ F190012
สอบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ พุ ธ ที่ 2 มิ ถุน ายน 2564 เวลา 09.00 น. – 09.30 น.
ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี
2.4 ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านบริหารงานวิจัย) ตาแหน่งเลขที่ F190013
สอบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ พุ ธ ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 09.30 น. – 10.00 น.
ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี
ทั้ งนี้ ผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารั บสอบสั มภาษณ์ จะต้ องไปทดสอบบุ คลิ กภาพด้ านจิ ตวิ ทยา(Attitude Test)
ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้.1. ทาการลงทะเบียน ณ ตู้ลงทะเบียน (CEOS) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (ในเวลา
08.30 – 11.00 น.)
2. ติ ด ต่ อ ห้ อ งตรวจผู้ ป่ ว ยนอก OPD เบอร์ 24 เพื่ อ บั น ที ก ข้ อ มู ล ในระบบ ณ ชั้ น 2
ตึกตะวัน กังวานพงศ์)
3. ติ ดต่ อช าระเงิ น เพื่ อรั บใบเสร็ จรั บเงิ น ณ ศู นย์ รั บเงิ น 2 ชั้ น 1 อาคารเฉลิ มพระบารมี
(เก็บใบเสร็จฯ ไว้เพื่อยื่นให้นักจิตวิทยาในเวลาทดสอบ)
4. รอท าการทดสอบ ณ ห้ องตรวจผู้ ป่ วยนอก OPD เบอร์ 24 เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป
(กรุณามาติดต่อในเวลา 12.30 น.)
3. ประกาศผลการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 4 มิถุนายน
2564 ณ ป้ายประกาศสานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น G อาคาร30ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือตรวจสอบได้
ที่ http://www.eng.cmu.ac.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

