ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
+++++++++++++++++++++++
ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดาเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จานวน
1 อัตรา เลขที่ตาแหน่ง S4190113 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.-บาท ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28
กุม ภาพัน ธ์ 2562 เนื่องจากมี ผู้ส มัครจ านวนน้อยราย ดัง นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ พิจ ารณาแล้ว เพื่อ ประโยชน์ของ
หน่วยงาน และเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงาน จึงมีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตาแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในการรับสมัคร
และการคัดเลือก ดังนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๓
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทาง วิศวกรรมศาสตร์ (สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเครื่องจั กรกลเกษตร, สาขาวิ ศวกรรมอุตสาหการ) อุต สาหกรรมศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยี
อุ ต สาหการ, สาขาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ), ศึ ก ษาศาสตร์ (สาขาอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา), ครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม (สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลโรงงาน, อุตสาหกรรม
3. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ แนะนา และสามารถปฏิบัตงิ านในด้านงานกลึงโลหะ งาน
เชื่อมโลหะ งานไม้ และงานฝีมอื ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ความสามารถในงานด้านการเขียนแบบเชิงวิศวกรรมและสามารถเขียนแบบด้านวิศวกรรมได้
เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนจัดการงานซ่อมบารุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล พร้อมทั้งสามารถ
ซ่อมแซมในส่วนที่ชารุดเสียหายได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AUTO CAD เป็นอย่างดี
7. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ติดต่อขอใบสมัครและยื่นสมัครได้ที่การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป
สานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://eng.cmu.ac.th/ลิงค์อื่นๆ
โดยสามารถยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองหรื อ จั ด ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ได้ ที่ ง านบริ ห ารทั่ ว ไป ส านั ก งานคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
/ค. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในการสมัคร.............

-2ค. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในการสมัคร
1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด 1 นิ้ว)
จานวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
3. สาเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อม Transcript
จานวน 1 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ชุด
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ชุด
6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย)
จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
9. แบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมทั้งลงวันที่กากับไว้
ง. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ)
1) สอบข้อเขียน เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ด้านทฤษฎีงานกลึง งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานแก๊ส งานเขียน
แบบวิศวกรรม
2) สอบปฏิบัติ ทดสอบการใช้เครื่องกลึงโลหะ ทดสอบการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ด้วยแก๊ส ทดสอบการ
ใช้เครื่องมืองานไม้ ทดสอบการเขียนแบบทางวิศวกรรม (เขียนมือ) และทดสอบการใช้โปรแกรม AUTO CAD)
2. สอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ข้อ 1) - ข้อ 2) จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
จ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันเวลาและสถานที่ทาการคัดเลือก ให้ทราบ
ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เฉพาะที่ป้ายประกาศสานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี และ
ที่เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.cmu.ac.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
(ลงนาม)

4 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณัฐ วรยศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ

วรยศ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

