ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตาแหน่งเลขที่ E๑๗๐120 สังกัดภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ว่างอยู่จานวน ๑
อัต รา จึ งมี ค วามประสงค์จ ะรับ สมั ครบุ คคลเพื่ อคั ดเลือ กบรรจุ เ ป็ น พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้.ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางด้าน
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ หรือการพัฒนาแบบยั่งยืน หรือพัฒนาสังคม หรือ
พั ฒนาสั งคมสงเคราะห์ หรือ พัฒนาชุมชน หรือการจัดการชุมชน หรือการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านศิลปศาสตร์ หรือประยุกต์ศิลปศึกษา หรือ
ศิ ลปศึ กษา หรื อนวั ตกรรมการออกแบบ หรื อศิ ลปะสมั ยใหม่ หรื อคหกรรม
ศาสตร์ และต้องสาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้าน
ศิ ลปศาสตร์ หรื อ ประยุ ก ต์ ศิ ล ปศึ ก ษา หรื อ ศิ ล ปศึ ก ษา หรื อ นวั ต กรรมการ
ออกแบบ หรือศิลปะสมัยใหม่ หรือคหกรรมศาสตร์ และมีความถนัดทางด้าน
ศิลปะ หรือด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และมีความถนัดทางด้านศิลปะ
3. ต้องมีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL (Score) หรือ IELTS (Level)
หรือ CMU-eTEGS (Score) ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจาบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560
(แนบท้าย)
4. ต้ องไม่ เป็นผู้ที่ ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้ นทางชีวิ ตเกษียณก่ อน
กาหนด
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่
งานบริหารทั่ว ไป คณะมนุษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ตั้ง แต่บัด นี้เ ป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30
เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้จาก www.human.cmu.ac.th หรือติดต่อ
สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๓๒๑๐, ๐-๕๓๙๔-๓๒๒๗

/ง. หลักเกณฑ์...

-2ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการรับสมัคร

ผูส้ มัครจะต้องนาเอกสารหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการสมัครดังนี้.๑. สาเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ
พร้อมสาเนาใบรายงานผลการศึกษา
จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๓x๔ ซม.จานวน ๑ รูป
๕. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)
จานวน ๑ ฉบับ
๖. แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)
ง. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี.้ ๑. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมสถานที่สอบ ณ ป้าย
ประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น ๑ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ หรือดู
รายละเอียดได้ที่ www.human.cmu.ac.th ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
๒. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
๓. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับ
คะแนนสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
๔. ผูม้ ีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อม
ทางด้านสภาพจิต ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
๕. สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.30 - 12.00 น.
๖. ประกาศรายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น 1
อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.human.cmu.ac.th
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงนาม)
ประภา สุขเกษม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

