ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนักงานส่วนงาน) ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ S4170028 อัตราค่าจ้างเดือนละ
17,060 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สานักงานคณะมนุษยศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา จึงมีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี.้ ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Online Journal System หากมีประสบการณ์ในการ
พัฒนาหรือดูแลระบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง และดูแลเว็บไซต์ (ภาษา PHP และ
ฐานข้อมูล MySQL)
5. มีความรูค้ วามเข้าใจด้านการจัดทาวารสารในรูปแบบ Electronic เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองคุณภาพของวารสารทางวิชาการ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
7. หากมีประสบการณ์การดูแลวารสารทางวิชาการที่ผ่านการรับรองคุณภาพจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ต้องไม่เป็นผูท้ ี่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวติ เกษียณก่อนกาหนด
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่
งานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2560 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. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๓x๔ ซม.จานวน ๑ รูป
๕. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)
จานวน ๑ ฉบับ
/ง. หลักเกณฑ์...

-๒ง. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี.้ ๑. ประกาศรายชื่ อ ผู้มี สิท ธิ์ เ ข้ ารั บ การคั ด เลื อกฯ พร้อ มสถานที่ สอบ ณ ป้ า ย
ประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น ๑ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ หรือดู
รายละเอียดได้ที่ www.human.cmu.ac.th ในวันที่ 25 กันยายน 2560
๒. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 27 กันยายน 2560
2.1 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 10.00 น.
- ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับวารสารวิชาการ
- ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล TCI
- ความรูด้ ้านการจัดทา Electronic Journal
2.2 สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวลา 10.00 – 12.00 น.
- การติดตั้งโปรแกรม Open Journal System (OJS)
- การสร้างเอกสารในระบบ
- การจัดการเอกสารในระบบ
๓. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยผู้ท่มี ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
จะต้องได้รับคะแนนสอบข้อเขียนและสอบปฏิบตั ิ อย่างละไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
๔. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมทางด้าน
สภาพจิต ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่สามารถ
เข้ารับการทดสอบฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
๕. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
๖. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น ๑
อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.human.cmu.ac.th
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560
7. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 คะแนนสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติไม่นามารวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์
7.2 ผูท้ ี่ได้รับคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุด (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60) จะเป็นผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกในลาดับแรกและตามลาดับต่อไป และให้การตัดสินของ
คณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่

1

กันยายน พ.ศ. ๒๕60

(ลงนาม)
ประภา สุขเกษม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

