ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์
---------------------------ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
บรรจุ เป็ น พนั กงานมหาวิทยาลั ย ต าแหน่ งอาจารย์ จานวน 6 อัตรา ตาแหน่งเลขที่ E140029 E140033
E140071 E140072 E140073 และ E140074 สั งกัดส านักวิช าพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
โดยวุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทอั ต ราเงิ น เดื อ น 26,250 บาท และวุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกอั ต ราเงิ น เดื อ น 41,000 บาท
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ต้องเป็ น ผู้ มีคุณสมบัติทั่ว ไปตามข้อ 6 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ว่ า ด้ ว ย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็ น ผู้ ที่พ้น จากราชการตามมาตรการปรับปรุง อัตรากาลั งของส่ ว นราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด)
3. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิ ดังนี้
ตาแหน่งเลขที่
คุณวุฒิ
E140029
ปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
และปริญญาโททางการพยาบาล และปริญญาตรีทางการพยาบาล
E140033
ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโททางการพยาบาลหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
E140071
และปริญญาตรีทางการพยาบาล
E140072
หมายเหตุ : สาหรับผู้สมัครในคุณวุฒิปริญญาโทต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
E140073
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
E140074
4. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. เป็นผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ข. เอกสารหลักฐานที่จะต้องมายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ดังนี้
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาใบปริญญาบัตรทุกระดับ (ตรี-โท-เอก)
อย่างละ 1 ฉบับ
3. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ (ตรี-โท-เอก) อย่างละ 1 ฉบับ

-24.
5.
6.
7.

สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
ของสภาการพยาบาล
8. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสภาการพยาบาล
9. หลักฐานผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
10. สาเนาหลักฐานอื่นถ้ามี เช่น ใบสาคัญการสมรส เปลี่ยนชื่อ-สกุล
11. ใบรับรองมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ แฟ้มสะสมงาน
ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม (ถ้ามี)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
อย่างละ 1 ฉบับ

ค. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กให้ ติ ด ต่ อ ขอรั บ ใบสมั ค ร และสมั ค รได้ ที่
หน่ ว ยบริ ห ารงานบุ ค คล งานบริ ห ารทั่ ว ไป ส านั ก งานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ไ ด้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้จ่า
หน้าซองถึงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110/406 ถนนอินทวโรรส ตาบลสุเทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 และวงเล็บที่มุมซองว่า “สมัครงานตาแหน่งอาจารย์” หรือสมัครผ่านทาง
e-mail : katanchalee.s@cmu.ac.th และให้ ถึ ง คณะพยาบาลศาสตร์ ภายในวั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2564
โดยสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท์ 053-949071 ทั้ ง นี้ ผู้ ส นใจสมั ค รสามารถดู
รายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nurse.cmu.ac.th
ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ คณะพยาบาลศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ ส มัครทุกคน โดยจะพิจ ารณาประกาศรายชื่ อ ผู้ มีคุ ณ สมบั ติ เข้ารับการคัด เลื อ ก พร้อมแจ้ง ก าหนดการ
และวิธีการคัดเลือกฯ ในวัน ที่ 10 พฤศจิ กายน 2564 ผ่ านทางเว็บไซต์ http://www.nurse.cmu.ac.th
หรือโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 053-949071
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มเติม
ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโท
1. ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโทต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่สภา
วิชาการให้การรับรอง และได้เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโท
ไม่ต่ากว่า 3.5 ขึ้นไป

ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอก
1. ผู้สมัครในคุณวุฒิปริญญาเอก จากหลักสูตรที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก หรือหลักสูตรนานาชาติ
ที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่
ก.พ.รับรอง หรือผู้ที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกจากประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นต้น
จะยกเว้นคุณสมบัติความสามารถภาษาอังกฤษ

2. ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโทต้องมีคะแนนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษก่อนจะรับสมัครทุกกรณี
- TOEFL ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ากว่า 550 คะแนน
(paper-based) หรือ 196 คะแนน (computer-based)
หรือ 80 คะแนน (internet-based)
- IELTS ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ากว่า 6.0
- CMU-eTEGS ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ากว่า 80
ทั้งนี้ สามารถใช้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ITP
(Institutional Testing Program) แทน TOEFL PBT
(Paper-Base Test) ได้

2. ผู้สมัครในคุณวุฒิปริญญาเอก จากในประเทศหลักสูตร
ปกติ ต้องมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ ก่อนจะ
รับสมัครทุกกรณี
- TOEFL ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ากว่า 550 คะแนน
(paper-based) หรือ 196 คะแนน (computer-based)
หรือ 80 คะแนน (internet-based)
- IELTS ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ากว่า 6.0
- CMU-eTEGS ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ากว่า 80
ทั้งนี้ สามารถใช้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ITP
(Institutional Testing Program) แทน TOEFL PBT
(Paper-Base Test) ได้

3. ผู้สมัครในคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องสาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองการจัดอันดับใน 500
อันดับแรกของโลก ซึ่งจัดอันดับโดย QS World University
Ranking หรือ Times Higher Education Word
University Ranking รวมถึงสาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีสาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาทีไ่ ม่ได้รับรองจัดอันดับใน 500 อันดับแรก
ของโลก ให้สภาวิชารับรองก่อนนาเสนอ ก.บ. เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
4. ผู้สมัครในคุณวุฒิปริญญาโท ต้องไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่
ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และให้รายงาน
ความคืบหน้าในการไปศึกษาปริญญาเอกทุกปี
กรณีผู้สมัครอยู่ในระหว่างศึกษาในระดับปริญญาเอก
1. ผู้สมัครในคุณวุฒิปริญญาเอกจากในประเทศหลักสูตรทั่วไป : ให้ยื่นคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ตามคุณวุฒิ
ปริญญาโท) ต่อมหาวิทยาลัยภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากพ้นกาหนด 1 ปี แล้วยังไม่ผา่ น
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ให้ถือว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง
2. ผู้สมัครอยู่ในระหว่างศึกษาในระดับปริญญาเอก (ต่างประเทศ) หรือหลักสูตรนานาชาติ : ให้ยกเว้นกรณีได้รับเกรดเฉลีย่
ในระดับปริญญาโท ไม่ต่ากว่า 3.5 และให้ยกเว้นคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ

