
               

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

 

  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งอาจารย์   วุฒิปริญญาเอก  ต าแหน่งเลขที่  E๑๗๐054 , E๑๗๐058 , E๑๗๐090 , E

๑๗๐128 , E๑๗๐0129 , E๑๗๐131 , E๑๗๐132 , E๑๗๐135 , E๑๗๐136 , E๑๗๐138 

และ E๑๗๐140 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ  ว่างอยู่จ านวน  11 อัตรา จึงมีความประสงค์จะรับ

สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี.้- 

ก.   คุณสมบัติของผู้สมัคร   

๑.  ต้องเป็นผู้มคีุณสมบัติทั่วไป  ตามข้อ  ๖  แหง่ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

      ๒.  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทาง

สาขาวิชาภาษาศาสตร์  หรอืภาษาศาสตร์ประยุกต์   หรือภาษาอังกฤษ  หรือ

การสอนภาษาอังกฤษ  หรือวรรณคดีอังกฤษ หรือวรรณคดีเปรียบเทียบ  

หรือภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หรือภาษาอังกฤษการแปลและ/หรือการ

ล่าม ทั้งนี ้ ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  โดยรวมคะแนน

เฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00  

  3.  ต้องมีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL (Score) หรอื IELTS (Level) หรือ 

CMU-eTEGS (Score) ตามเกณฑป์ระกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์

และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์

ประจ าบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 (แนบท้าย) 

  4.  ต้องไม่เป็นผูท้ี่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวติเกษียณก่อนก าหนด 

  5.  ผูส้มัครต้องมีสัญชาติไทย  

ข.   วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  

ผูท้ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  ให้ตดิต่อขอรับใบสมัคร  และสมัครได้ที่

งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 

มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้จาก www.human.cmu.ac.th หรือติดต่อ

สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๓๒๑๐, ๐-๕๓๙๔-๓๒๒๗ 

 

 

            /ค.เอกสารหลักฐาน... 

http://www.human.cmu.ac.th/


    - ๒ - 

ค.   เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการรับสมัคร 

ผูส้มัครจะต้องน าเอกสารหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการสมัครดังนี้.- 

๑.  ส าเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ 

     พร้อมส าเนาใบรายงานผลการศกึษา      จ านวน ๑ ชุด 

๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน ๑ ฉบับ 

๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและแว่นตาด า  ขนาด  ๓x๔ ซม.จ านวน ๑ รูป 

๕.  ใบรับรองแพทย์  (ออกใหไ้ม่เกิน  ๑  เดือน)       จ านวน ๑ ฉบับ 

6. ผู้สมัครจะต้องแนบส าเนาผลคะแนนสอบ TOEFL หรอื IELTS หรอื CMU-

eTEGS ที่ยังมีอายุการใช้งานภายในก าหนด หากไม่มีผลคะแนนสอบ

ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

7.  แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) 

ง.   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  

     จะด าเนนิการคัดเลือกโดยวิธีการ  ดังต่อไปนี.้- 

      ๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมสถานที่สอบ ณ ป้าย  

ประกาศงานบริหารทั่วไป  ช้ัน ๑ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ หรือดู

รายละเอียดได้ที่ www.human.cmu.ac.th ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

     ๒. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ในวันที่ 2 กรกฎาคม 

2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.30 – 15.00 น.     

     ๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับ

คะแนนสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ในวันที ่4 กรกฎาคม 2561 

     ๔. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อม

ทางด้านสภาพจิต ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ

สัมภาษณ์ 

     ๕. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป       

       ๖. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ณ  ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป 

ช้ัน  ๑  อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์  หรือดู รายละเอียดได้ ที่  

www.human.cmu.ac.th  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561             

    ประกาศ   ณ   วันที่     16     มกราคม   พ.ศ. ๒๕61 

(ลงนาม)             ประภา   สุขเกษม 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา   สุขเกษม) 
          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์    

http://www.human.cmu.ac.th/


 
 



 


