
 
 
 
 
 

 

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

ต าแหน่งอาจารย ์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
ต าแหน่งเลขที่ EP080026 
--------------------------------- 

   ตามที่  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเ พ่ือ 
สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่งเลขที่ EP080026  อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท  
ซึ่งมีระยะเวลาสัญญาการจ้าง  
   สัญญาจ้างระยะท่ี 1 สัญญาทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่จ้าง 
   สัญญาจ้างระยะท่ี 2 ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกินสี่ปี 
   สัญญาจ้างระยะท่ี 3 ระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกินเจ็ดปี 
   สัญญาจ้างระยะที่ 4 ระยะเวลาสัญญาจ้างถึงสิ้นปีงบประมาณเมื่อมีอายุครบ 60 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2565 นั้น 
   ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ประสงค์ขอขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัครบุคคล 
ในต าแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี้   
   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Agriculture) หรือ
วิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science) หรือ เกษตรกรรมเขตร้อนและกึ่งร้อน 
(Tropical and Sub – Tropical Agriculture) หรือเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable 
Agriculture) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเกษตรบนที่สูง เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย หรือความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูง ซึ่งอยู่บนฐาน
การบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยต้องเป็นสาขาวิชาที่ได้รับการรับรอง 
โดย ก.พ. 

2. มีประสบการณ์การท างานด้านการเกษตรที่สูง หรือ เกษตรกรรมยั่งยืน หรือ งานวิจัย
ด้านการเกษตรบนที่สูง หรือ เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในการจัดการลุ่มน้ าอย่างมี 
ส่วนร่วม หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

3. สามารถสอนและควบคุมปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษได้ 
4. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
- ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
- อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
- ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมือง 
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
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- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่

รังเกียจของสังคม 
- ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามความเห็น
ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน 3 ท่าน หรือไม่เป็นโรคที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ ก.บ. 

- ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
ลักษณะเดียวกับถูกพักงานหรือพักราชการ 

- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานในก ากับของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น 

- ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพราะกระท าผิดวินัย 

5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อน
ก าหนด 

6. ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้ 

คุณสมบัติ 
TOEFL (Score) 

IELTS 
(Level) 

CMU – 
eTEGS 
(Score) 

IPT CBT IBT 

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจากในประเทศหลักสูตรทั่วไป 550 196 80 6.0 80 
2. ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ

สอนเป็นหลักหรือหลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรืออาจารย์
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

ยกเว้นคุณสมบัติความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอให้กรอกรายละเอียดใน ระบบรับสมัครงาน
ออนไลน์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (หลังจากสมัครผ่านระบบรรับสมัครแล้วกรุณา
ตรวจเช็คว่ารายชื่ออยู่ในระบบแล้วหรือไม่อีกครั้ง) หรือ E – Mail : teerapong.pu@cmu.ac.th (หลังจากส่ง 
E – Mail การสมัครแล้วจะมีการตอบรับทาง E- Mail จากเจ้าหน้าที่ว่าได้รับ E – Mail แล้วจึงจะถือว่าการ
สมัครสมบูรณ์) ตั้งแต่บัดนี้  – 3 มกราคม 2566 ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่   
053 944012 ตอ่ 109 หรอื 083 5152871 

   เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 
1. ใบปริญญาบัตรหรือเอกสารรับรองคุณวุฒิ 
2. ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  
      (วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 

 
 

https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/%20(หลังจากสมัครผ่านระบบรรับสมัครแล้วกรุณาตรวจเช็คว่ารายชื่ออยู่ในระบบแล้วหรือไม่อีกครั้ง)%20หรือ
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/%20(หลังจากสมัครผ่านระบบรรับสมัครแล้วกรุณาตรวจเช็คว่ารายชื่ออยู่ในระบบแล้วหรือไม่อีกครั้ง)%20หรือ
mailto:teerapong.pu@cmu.ac.th
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3. ส าเนาผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี) 

(เฉพาะผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากในประเทศหลักสูตรทั่วไป) 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 ใบ 
7. ใบรับรองแพทย์ 
8. กรณีชาวต่างชาติเพิ่มเติมเอกสาร 

- ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
- ส าเนาหน้าประเภทวีซ่า (VISA TYPE) 
- ส าเนาหน้าประทับตราวีซ่าหมดอายุ (VISA EXPIRY DATE) 

   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
         วันที่  5 มกราคม 2566 

   วิธีการสอบคัดเลือก 
1. การสัมภาษณ์เบื้องต้นระดับภาควิชาฯ น าเสนอแนวคิดการท างานให้สาขาวิชาและการ

พัฒนานักศึกษา 
2. ทดสอบการสอน (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หัวข้อ  : Highland Agriculture and 

Natural Resources Management 
3. ผู้ผ่านการทดสอบการสอนและสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นในระดับภาควิชาฯ น าเสนอประวัติ

และผลงานโดยโปรแกรม Microsoft Office Powerpoint (เป็นภาษาอังกฤษ) ตามหัวข้อ ดังนี้ 
 

1. ประวัติส่วนตัว การศึกษาและผลงาน 
2. แนวคิดการท างานให้สาขาวิชา / ภาควิชา / คณะเกษตรศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการพัฒนาองค์กร 
3. แนวคิดการท างานและการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการศึกษา 
4. แนวคิดการท างานและการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา 
5. แนวคิดการท างานและการพัฒนางานวิจัย 
6. แนวคิดการท างานและการพัฒนางานบริการวิชาการ 
7. แนวคิดในการพัฒนางานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
8. อ่ืน (ถ้ามี) 

   วัน เวลา และ สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

     ประกาศ  ณ  วันที่  22 พฤศจิกายน  2565            
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรณุี  นาพรหม) 
                                    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  

 


