ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
พนักงานปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ E170084 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดงานบริหาร
ทั่ว ไป ส านักงานคณะมนุษ ยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ สานักงานคณบดี) จานวน ๑ อัตรา จึงมีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้.ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
2. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้าน
การประชาสัมพันธ์ หรือนิเทศศาสตร์บัณฑิต หรือการสื่อสารมวลชน
3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางานในตาแหน่งอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา การจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาและ
สรุปเหตุผล ตลอดจนการติดต่อประสานงาน
6. มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
7. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
8. ต้องไม่เป็นผูท้ ี่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อน
กาหนด

9. ในกรณีผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความยินยอมจาก
หัวหน้าส่วนงานก่อนมาสมัคร

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคั ดเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่
งานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้จาก www.human.cmu.ac.th
หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๓๒๑๐, ๐-๕๓๙๔-๓๒๒๗
ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการรับสมัคร

ผูส้ มัครจะต้องนาเอกสารหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการสมัครดังนี้.๑. สาเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ
พร้อมสาเนาใบรายงานผลการศึกษา
จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๓x๔ ซม. จานวน ๑ รูป
๕. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)
จานวน ๑ ฉบับ
6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จานวน ๑ ฉบับ
7. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC (ถ้ามี)
8. แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)
/ง. หลักเกณฑ์…

-2ง. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี.้ ๑. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมสถานที่สอบ ณ ป้ายประกาศ
งานบริหารทั่วไป ชั้น ๑ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ หรือดูรายละเอียด
ได้ที่ www.human.cmu.ac.th ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
๒. การสอบข้อเขียน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
๒.๑ สอบข้อเขียนความรูค้ วามสามารถทั่วไป เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- วิชาภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)
- วิชาภาษาไทย (40 คะแนน)
- วิชาระเบียบงานสารบรรณ (20 คะแนน)
๒.2 สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งทางด้านงานประชาสัมพันธ์
และงานเลขานุการผูบ้ ริหาร (100 คะแนน) เวลา 13.3๐ – ๑5.3๐ น.
๓. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 18
กรกฎาคม 2561 (ผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จะต้องได้รบั คะแนนสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคะแนนสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
4. สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
(100 คะแนน) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.0๐ – ๑2.0๐ น.
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
(ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคะแนนสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
6. ผูม้ ีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อม
ทางด้านสภาพจิต ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
7. การสอบสัมภาษณ์จะทาการสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
8. ประกาศรายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น ๑
อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.human.cmu.ac.th
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 คะแนนสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติไม่นามารวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์
9.2 ผูท้ ี่ได้รับคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุด (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60) จะเป็นผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกในลาดับแรกและตามลาดับต่อไป และให้การตัดสินของ
คณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61
(ลงนาม)
ประภา สุขเกษม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

