(สำเนา)
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
---------------------------------

ด้ ว ยคณะสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี อั ต ราพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิช าการ
ตำแหน่ งอาจารย์ วุฒิ ป ริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E๒๑๐๐๕๒ อัตราเงินเดือน ๔๑,0๐๐ บาท สั งกัดภาควิช า
ภูมิศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้.ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็น ผู้มีคุณ สมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. เป็นผู้มีวุฒิปริญญาเอก สาขาภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ต้องมีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL (Score) หรือ IELTS (Level) หรือ
CMU-eTEGS (Score) ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๖๑ (แนบท้าย)
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
๕. หากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม
มีผลงานวิชาการและงานวิจัยหลังจบปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อ ย
๓ เรื่องในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ ป ระสงค์จ ะสมัครเข้ารับการคัดเลื อก ให้ ติดต่อขอรับ ใบสมัครและสมัครด้ว ยตนเองที่
สำนั กงานคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บั ดนี้เป็นต้นไปจนถึงวัน ศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๓๕๒๓ หรือดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้
ที่ http:// www.soc.cmu.ac.th
ค. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร
ผู้สมัครต้องนำ/ส่งเอกสารเพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้
๑. เอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อม Transcript ทุกระดับการศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๓ x ๔ ซม.
5. หนังสือรับรองความความประพฤติและประสบการณ์ทางวิชาการ
6. สำเนารับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีผู้สมัครชาย)
7. ใบรับรองแพทย์
๘. ใบรับรองการทดสอบด้านสุขภาพจิต (ส่งก่อนวันสัมภาษณ์)
๙. เอกสารทางวิชาการ

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๒ รูป
จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องและนำเอกสารต้นฉบับ (ตัวจริง) มาแสดงในวันสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งระดับภาควิชา

-๒–
ง. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
คณะสังคมศาสตร์ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ป้ายปิดประกาศสำนักงานคณะ
สังคมศาสตร์ และที่ http://www.soc.cmu.ac.th
การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งระดับภาควิชา
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ที่ภาควิชาภูมิศาสตร์กำหนด ณ ห้องประชุมภาควิชาภูมิศาสตร์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะสังคมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ป้ายปิดประกาศสำนักงานคณะ
สังคมศาสตร์ และที่ http://www.soc.cmu.ac.th
ผู้ที่มสี ิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการทดสอบทางจิต จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ (ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)
สอบสัมภาษณ์ระดับคณะ
วัน พฤหั สบดีที่ ๑9 ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้ องประชุมคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๐ ธั น วาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ป้ ายปิ ด ประกาศสำนั ก งานคณะสั งคมศาสตร์ และที่
http://www.soc.cmu.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๓๕๒๓
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงนาม)

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) บุศนีย์ กนิษฐจินดา
(นางบุศนีย์ กนิษฐจินดา)
พนักงานปฏิบัติงาน

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

