ประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์
ด้วยสถาบัน นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัต ราพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตาแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตาแหน่งเลขที่ EP510001 จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 41,000 บาท โดยสถาบันฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
ลัก ษณะงานในต าแหน่ง ดัง กล่าวมาบรรจุ เข้าปฏิบัติงาน จึง มีความประสงค์จ ะรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านนโยบายสาธารณะ (public policy) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม โดยต้องมีคะแนนความสามารถ
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาบรรจุใหม่ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 21
มีนาคม 2560 รายละเอียดดังนี้
TOELF (Score) IELTS
CMUคุณสมบัติของอาจารย์ประจาทีบ่ รรจุใหม่
eTEGS
PBT CBT iBC (Level)
(Score)
1. อาจารย์ที่มีคุณ วุฒิปริญ ญาโท ให้ใช้เกณฑ์ 550 196 80
6.0
80
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่ อ นไขการยกเว้ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ
ต าแหน่ ง พนัก งานมหาวิ ทยาลัย สายวิ ช าการ จาก
คุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคุณวุฒิปริญญาโท ประกาศ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 หรือปริญญาเอกจาก
ในประเทศหลักสูตรทั่วไป
2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญา 450 133 45
5
60
เอก จากหลักสูตรภาษาศาสตร์ท่ไี ม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสอนเป็น หลัก เช่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่ง เศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาญี่ปนุ่ ภาษา

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาที่บรรจุใหม่

TOELF (Score) IELTS
PBT CBT iBC (Level)

CMUeTEGS
(Score)

พม่า ภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาษาเกาหลี ภาษา
ล้านนา เป็นต้น
3. อาจารย์ท่มี ีคุณวุฒิปริญญาเอก จากหลักสูตร (ยกเว้นคุณสมบัติความสามารถภาษาอังกฤษ)
ที่ใช้ภาษาอัง กฤษในการสอนเป็น หลัก หรือหลักสูตร
นานาชาตที่มีร ะยะเวลาการศึ ก ษาไม่น้อ ยกว่า 2 ปี
จากมหาวิ ท ยาลั ย ที่ กพ.รั บ รอง หรื อ อาจารย์ ที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
หลัก เช่น ประเทศสหราชอาณาจั กร สหรัฐ อเมริกา
แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น
3. หากมีผลงานวิชาการและ/หรืองานวิจัยหลังจบปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ในกรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศควรมีประวัติการทางานหรือมีผลงานทางวิชาการ
ที่เคยทาในภูมิภาคนี้มาก่อน
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ท่ี
https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/job/j2_12.pdf และส่ง เอกสารการสมัครที่ E-mail:
spp@cmu.ac.th (ระบุวา่ สมัครงาน) ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนามายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องนาหลักฐานไปแสดงประกอบการสมัคร ดังนี้
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
1 ฉบับ
2. สาเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษาปริญญาบัตร หรือ
1 ฉบับ
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่สี ถานศึกษาออกให้ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
3. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 1
ฉบับ
4. ตัวอย่างผลงานวิชาการ (ถ้ามี)
ง. หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก
สถาบันฯ จะดาเนินการคัดเลือก ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันศุกร์ท่ี 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
น. เป็นต้นไป ทางผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเองได้ท่ี http://www.spp.cmu.ac.th

2. การสัมภาษณ์และนาเสนอผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563
ผ่านช่องทาง online ทั้งนี้ จะได้นัดหมายกับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อเป็นรายไป
3. ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก วั น ศุ ก ร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทาง
http://www.spp.cmu.ac.th หรือสอบถามได้ท่หี มายเลขโทรศัพท์ 098 815 3444
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ)
ผู้อานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ

