
หนวยบุคคล คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
โทร. ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๑๐                                                                                                                               
โทรสาร  ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๒๘ 
 
 

ท่ี อว๘๓๙๓(๑๙)/ว๐๑๗      คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      ถนนหวยแกว อ.เมือง 

      จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐ 

       ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

เรียน   

ส่ิงท่ีสงมาดวย  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ฉบับ 

ดวย  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความประสงคจะรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) ตำแหนง สถาปนิก เลขท่ีอัตรา S๔๓๑๐๐๐๖ จำนวน ๑ อัตรา             
หมดเขตรับสมัคร ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  

 ท้ังนี้  ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของคณะฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ และเพ่ือใหการ
ประชาสัมพันธการรับสมัครเปนไปอยางท่ัวถึง คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงประสงคขอความอนุเคราะหจาก
หนวยงานของทาน โปรดประชาสัมพันธขาวการรับสมัครบุคคลในตำแหนงดังกลาวใหแกบุคลากรใน
หนวยงานและบุคคลท่ีสนใจเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได ท่ี เว็บไซตคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร www.arc.cmu.ac.th (หัวขอ: องคกร-ขาวสาร-ขาวรับสมัครงาน) และสมัครเขารับ
การคัดเลือกไดท่ีระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU HR e-Recruitment)  

 
         ขอแสดงความนับถือ 

 
        (รองศาสตราจารย ดร.อภิโชค  เลขะกุล) 
               รองคณบดีฯ ปฏิบัติการแทน 

                            คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

หัวหนาหนวยงานภายนอก   

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหนง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา 

ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส            
(CMU HR e-Recruitment) 

 

https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/


 

 
 

ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เลขท่ี   ๐๒๒ / ๒๕๖๖ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกและบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) 
ตำแหนง  สถาปนิก 

----------------------------------------------- 

ดวย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับการ
คัดเลือกและบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) ตำแหนง สถาปนิก อัตราเลขท่ี               
S๔๓๑๐๐๐๖ อัตราเงินเดือน ๒๐,๒๕๐ บาท (สำหรับผูสำเร็จการศึกษา หลักสูตร ๔ ป) และอัตราเงินเดือน 
๒๑,๓๓๐ บาท (สำหรับผูสำเร็จการศึกษา หลักสูตร ๕ ป) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

ก. คุณสมบัติของผูสมัคร 
๑. ตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรม (หลักสูตร ๔ ป หรือ หลักสูตร ๕ ป)  
๓. มีใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม โดยใบประกอบวิชาชีพตองยังไมหมดอายุ  
๔. มีประสบการณดานการออกแบบ เขียนแบบและจัดทำแบบกอสราง อยางนอย 2 ป 
๕. สามารถใชโปรแกรมดานการออกแบบ - เขียนแบบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๖. สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ได 
๗. มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือรนและตรงตอเวลา 
๘. หากเปนชาย ตองผานการเกณฑทหารมาแลว 

ข. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 ผูท่ีประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหกรอกใบสมัคร ผานระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส (CMU 
HR e-Recruitment) ท่ีเว็บไซต https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๖ (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส จะปดรับสมัคร เวลา ๑๖.๓๐ น.) 

ค. เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาย่ืนในการสมัคร 
๑. สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript (กรณีเปนหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา ตองผานการ

พิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษากอนวันปดรับสมัคร) 
๒. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใหแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล) 
๓. สำเนาทะเบียนบาน       
๔. สำเนาเอกสารรับรองการผานเกณฑทหาร 
๕. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตา 
๖. ใบรับรองแพทย  
๗. ใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
๘. เอกสารรับรองประสบการณทำงาน (ถามี) 

** เอกสารขอ ๗ - ๘  ใหแนบในหัวขอ เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ในระบบ CMU HR e-Recruitment 
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