
 
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย  
------------------------------------------------------------------- 

ตามประกาศคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก สาขา
เศรษฐศาสตร หรือสาขาเศรษฐศาสตรประยุกต หรือสาขาเชิงปริมาณท่ีเก่ียวของกับเศรษฐศาสตร อัตราวาง
จํานวน 3 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี EP๒๗๐๐02 - 4 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท (แบบมีสัญญาจาง 3- 5 ป) 
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร ระหวางวันท่ี 11 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 24 มีนาคม 2565 

บัดน้ี คณะเศรษฐศาสตร มีความประสงคขยายเวลาการรับสมัครบุคคลตําแหนงดังกลาว โดยผูสมัคร
จะตองมีคุณสมบัติตามรายละเอียด ดังน้ี 

ก. คุณสมบัติผูสมัคร 
๑. ตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. ตองไมเปนผูท่ีลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด 
๓. เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตรหรือสาขาเศรษฐศาสตร

ประยุกต หรือสาขาเชิงปริมาณท่ีเก่ียวของกับเศรษฐศาสตร จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. 
รับรองคุณวุฒิท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

๔. หากมีประสบการณการสอนหรือการทํางานดานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
หรือดานธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ Startup จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

๔. หากมีผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความวิจัย ท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล SCOPUS 
และ/หรือ ISI จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

๕. ผูสมัครจะตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษข้ันต่ําท่ีกําหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษ
รายการใดรายการหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
- TOEFL (Paper) คะแนนข้ันต่ํา ๕๕๐  - TOEFL (IBT) คะแนนข้ันต่ํา ๗๙-๘๐ 
- TOEFL (CBT) คะแนนข้ันต่ํา ๒๑๓    -  IELTS คะแนนข้ันต่ํา ๖.๕ 
- CMU-eTEGS คะแนนข้ันต่ํา 80 

กรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน หรือเปนผูท่ีถือ
สัญชาติประเทศดังกลาวและใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก ไมตองยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

ข. การรับสมัคร 
ผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ีหนวย

บริหารงานบุคคล งานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณะเศรษฐศาสตร หรือ Download ใบสมัครไดทางเว็บไซต 
http://www.econ.cmu.ac.th แ ล ะ ยื่ น ใ บ ส มั ค ร ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย  ห รื อ ไ ป ร ษ ณี ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  
hrecon.econcmu@gmail.com ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี 29 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ  

http://www.econ.cmu.ac.th/
mailto:hrecon.econcmu@gmail.com
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ค. เอกสารหลักฐานท่ีจะตองมาย่ืนในการสมัคร 
ผูสมัครตองนําเอกสารหลักฐานท่ีถูกตองและชัดเจนสงพรอมกับการสมัคร ดังนี้   

๑. ใบสมัคร   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และสําเนา Transcript  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(จะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนวันปดรับสมัคร) 
๓. สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๕. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา (ขนาด ๓ x ๔ ซม.) จํานวน  1  รูป 
๖. ใบรับรองแพทย (ออกไมเกิน ๑ เดือนนับถึงวันสมัคร) จํานวน  ๑  ฉบับ 
๗. สําเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหาร (เพศชาย)      จํานวน  ๑  ฉบับ 
๘. เอกสารประวัติและประสบการณทํางาน (ถามี)            จํานวน  ๑  ฉบับ 
๙. หลักฐานอ่ืน ๆ เชน การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)        จํานวน  ๑  ฉบับ 

ง. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์คัดเลือก 
คณะเศรษฐศาสตร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 

2565 ทางเว็บไซต http://www.econ.cmu.ac.th    

จ. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก 
การสอบสัมภาษณ (100 คะแนน) เปนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานและผลงานวิชาการ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกฯ  
คือ ผูสมัครจะตองไดรับคะแนนสอบสัมภาษณ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ และเปนผูท่ีสอบไดคะแนนสูงสุด ท้ังนี้ 
หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และใหการตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนท่ีส้ินสุด 

ฉ. กําหนดการคัดเลือก 
วันที่/เวลา การดําเนินการ สถานที่ 

4 พฤษภาคม ๒๕๖5 ผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ เขารับการทดสอบ
บุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา 

ณ หองตรวจ OPD เบอร 24 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร  
คณะแพทยศาสตร 

10 พฤษภาคม ๒๕๖5 
เวลา 09.3๐ น. เปนตนไป 

สอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน) หองประชุม ECB 2602 ชั้น 6 
อาคาร 2 คณะเศรษฐศาสตร 

11 พฤษภาคม ๒๕๖5 ประกาศผลการคัดเลือกฯ www.econ.cmu.ac.th  

                   ประกาศ  ณ  วันท่ี   24   มีนาคม  ๒๕๖5 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช กาญจนการุณ) 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
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