ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
+++++++++++++++++++++++
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจา ตาแหน่ง
อาจารย์ ตาแหน่งเลขที่ EP190014 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000.-บาท ซึ่งว่างอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1 อัตรา นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
ลัก ษณะงาน ของตาแหน่งว่างดังกล่าวมาบรรจุเข้าปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์ที่จ ะรับสมัครบุคคลเพื่ อ
คัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. ต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม ข้ อ ๖ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมสารวจ หรือ สาขาวิศวกรรมโยธา
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมสารวจ จะต้อง.2.1.1 มีประสบการณ์สอนทางด้านวิศวกรรมสารวจ ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อย
กว่า 2 ปี
2.1.2 มีประสบการณ์ในการทาวิจัยทางด้านยีออเดซี่และการพัฒนาแบบจาลองยีออย์
2.1.3 มีความรู้และความชานาญในการใช้โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมสารวจ เช่น
โปรแกรมประมวลผล การรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศเชิง เลข โปรแกรม
ประมวลผลข้ อ มู ล ดาวเที ย มก าหนดต าแหน่ ง บนพื้ น โลก โปรแกรม
ประมวลผลการสารวจรังวัดภาคพื้นดินทั่วไป เป็นต้น
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา หรือ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีประวัติผลการทางานที่แสดงให้เห็นถึงบุคลิก และความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้ร่วมงานอื่นได้อย่างเหมาะสม
5. ต้ อ งผ่ า นการทดสอบความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ ข้ อ 3 ตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางกสารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของอาจารย์บรรจุใหม่ พ.ศ. 2560
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตาแหน่งดังกล่าว
ให้ติดต่อขอรับใบสมัครที่งานบริหารทั่วไป สานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี
หรื อ Download ใบสมั ครได้ ที่ https://administer.eng.cmu.ac.th/document//rubsamuck_new9April2561.pdf
โดยสามารถยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง หรื อ จั ด ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ได้ ที่ งานบริ ห ารทั่ ว ไป ส านั กงานคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565

-2ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องนา/ส่งเอกสารหลักฐานไปยื่นประกอบการสมัคร ดังนี้.1. สาเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษาปริญญาบัตร
จานวน 1 ฉบับ
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
จานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. ไม่สวมหมวกและแว่นตา จานวน 1 รูป
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน)
จานวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานคะแนนการผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ จานวน 1 ฉบับ
8. หลักฐานอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
9. หากเป็นชายต้องมีเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร
ง. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วิธีการสอบคัดเลือก
วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือก ณ ป้ายประกาศสานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น G อาคาร30ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึ งขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อตามสถานที่ดังกล่าว ในวันที่ 27 เมษายน 2565
หรือตรวจสอบได้ที่ http://www.eng.cmu.ac.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร)
รองคณบดี รักษาการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธิดา บัวคาปัน)
พนักงานปฏิบัติงาน

