สำเนา
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งอาจารย์สาธิต
---------------------------------ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
บรรจุเ ป็น พนัก งานมหาวิท ยาลัย ชั ่ว คราว (พนัก งานส่ว นงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ส าธิต ตำแหน่ง เลขที ่
S4200114 และ S4200116 อัต ราเงิน เดือ น 21,000 บาท สั งกัดโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
3. คุณวุฒิการศึกษาที่สมัคร (ต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง) ดูรายละเอียด
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
5. มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางด้านคอมพิ ว เตอร์พื้ น ฐาน สามารถใช้ ชุ ด โปรแกรมปฏิ บั ติ งาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
7. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานนอก
เวลาราชการได้
8. มีประสบการณ์สอน 2 ปี ขึ้นไป
9. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ให้ ติ ด ต่ อ ขอรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ หน่ วยบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ ตั้งแต่ ในวัน ที ่ 4 มีน าคม 2565 ถึง วั น ที ่ 18 มีน าคม 2565 ในวัน และเวลาทำการ หมายเลข
โท ร ศัพ ท์ 0-5394-4210 ทั้ งนี้ ผู้ ส นใจสามารถดู รายละเอี ยดและ Download ใบสมั ครได้ ท างเว็บ ไซ ต์ที ่
http://www.edu.cmu.ac.th (ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน)
/ค. เอกสาร...
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ค. เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และสำเนา Transcript
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
7. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย)
8. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
9. แฟ้มสะสมงาน ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม (ถ้ามี)

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
2
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
รูป
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค่าว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ ลงวันที่ไว้ทุกหน้า
ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
คณะศึ กษาศาสตร์ จะตรวจสอบคุณ สมบั ติ ของผู้ ส มั ครทุ กคนโดยจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ท ธิ์
เข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมแจ้งกำหนดการและวิธีการคัดเลือกฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ป้ายประกาศ
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ และทางเว็บไซต์ที่ http://www.edu.cmu.ac.th
(ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์)
รองคณบดี รักษาการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
1 อาจารย์สาธิต
ตำแหน่งเลขที่ S4200114
2

อาจารย์สาธิต
ตำแหน่งเลขที่ S4200116

จำนวน
คุณวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาฝรั่งเศส
2. หากมีประสบการณ์สอนจากโรงเรียนนานาชาติ
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
(มีใบประกอบวิชาชีพครู)
2. หากมีประสบการณ์สอนจากโรงเรียนนานาชาติ
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

