ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
+++++++++++++++++++++++
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจา ตาแหน่ง
อาจารย์ ตาแหน่งเลขที่ EP190030 ตาแหน่งเลขที่ EP190031 และตาแหน่งเลขที่ EP190046 อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 41,000.-บาท ซึ่งว่างอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 3 อัตรา นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
ลัก ษณะงาน ของตาแหน่งว่างดังกล่าวมาบรรจุเข้าปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่ 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 ยเชีย งใหม่ ว่ า ด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
2. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขา Computer Engineering หรื อ สาขา
Computer Science หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์บรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ดังนี้.3.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก หรือ
หลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรือ มีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาเอก จากประเทศที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น หลั ก เช่ น สหราชอาณาจั ก ร สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติความสามารถทางภาษาอังกฤษ
3.2 ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจากในประเทศหลักสูตรทั่วไป จะต้องมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ TOEFL (Score) ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ากว่า 550 คะแนน PBT (Paper based test) หรือ
196 คะแนน CBT (Computer based test) หรื อ iBT (Internet based test) หรื อ มี ค ะแนน IELTS
(Level) ที่ได้ไม่ต่ากว่า 6.0 หรือ CMU-eTEGS (Score) ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
(CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
ตั้ งแต่ บั ดนี้ เป็ นต้ นไป ถึ งวั นที่ 7 พฤศจิ กายน 2565 (ระบบสมั ครงานอิ เล็ กทรอนิ กส์ จะปิ ดรั บสมั คร
ณ เวลา 16.30 น.)
ค. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบไฟล์ (PDF) ในการสมัคร
1. สาเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร
จานวน 1 ฉบับ
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ ทุกระดับ
(จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนวันปิดรับสมัคร)
2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
จานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. ไม่สวมหมวกและแว่นตา จานวน 1 รูป
(แนบรูปถ่ายบนระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์)

-24. 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
10. ประวัติโดยย่อ (CV) (ถ้ามี)
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมทั้งลงวันที่กากับไว้
ง. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ส อบคัดเลื อก วัน เวลา และสถานที่ทาการ
คัดเลือก ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์รับสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment)
กองบริหารงานบุคคล สานักงานมหาวิทยาลัย https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

