
            

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

 
  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 
(พนักงานส่วนงาน) ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ S4170037 อัตราค่าจ้างเดือนละ 
17,060 บาท สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ  ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์  จ านวน ๑ อัตรา จึงมี
ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 
โดยมีคุณสมบัติ  ดังนี.้-     

ก.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามข้อ ๖ แหง่ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมว่่าดว้ยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

 ๒.  ได้รับวุฒิปริญญาตรหีรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา  
3.   มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท างานในต าแหน่งอย่างเหมาะสมแก่

การปฏิบัติงานในหน้าที ่ 
4.   สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมแก่

การปฏิบัติงานในหน้าที ่
5.   มีความรู้ความสามารถในการศึกษา การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา

และสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดต่อประสานงาน 
6.   หากมีประสบการณ์ในการท างานด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.  หากเป็นชายต้องผา่นการเกณฑท์หารมาแล้ว   
8.  ต้องไม่เป็นผูท้ี่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณ

ก่อนก าหนด 
ข.   วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ผูท้ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  ใหต้ิดต่อขอรับใบสมัคร  และสมัครได้ที่
งานบริหารทั่วไป  ช้ัน  ๒ อาคาร HB  ๗ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้จาก  www.human.cmu.ac.th 
หรอืติดตอ่สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๓๒๑๐, ๐-๕๓๙๔-๓๒๒๗  

ค.   เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการรับสมัคร 

ผูส้มัครจะต้องน าเอกสารหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการสมัครดังนี้.- 
๑.   ส าเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ   
      พร้อมส าเนาใบรายงานผลการศกึษา      จ านวน  ๑ ชุด 
๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและแว่นตาด า ขนาด  ๓x๔ ซม.จ านวน  ๑  รูป 
๕.  ใบรับรองแพทย์  (ออกใหไ้ม่เกิน  ๑  เดือน)      จ านวน ๑  ฉบับ 
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ง.   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ   ดังตอ่ไปนี.้- 

 ๑.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมสถานที่สอบ ณ ป้าย     

ประกาศ งานบริหารทั่วไป  ช้ัน ๑ อาคาร HB ๗  คณะมนุษยศาสตร์  หรือดู
รายละเอียดได้ที่  www.human.cmu.ac.th   ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561   

 ๒.  สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร ์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 

   2.1 สอบข้อเขียนความรูเ้ฉพาะต าแหน่ง  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
- ความรูเ้กี่ยวกับงานด้านพัสดุ (60 คะแนน)    

- ความรูเ้กี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 

(20 คะแนน)    
- ความรูเ้กี่ยวกับงานสารบรรณ (20 คะแนน)    

2.2 สอบปฏิบัตกิารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft  Office (Word , 

Excel , Power Point) (100 คะแนน)  เวลา 13.30 – 16.30 น.    
 ๓.  ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

    จะต้องได้รับคะแนนสอบข้อเขียนในข้อ 2.1 รวมกันทุกวิชาไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 และสอบปฏิบัตไิม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ในวนัที่ 24 ตุลาคม 2561    
 ๔.  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อม

ทางด้านสภาพจิต ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.  

หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าสอบ
สัมภาษณ์  

 ๕.  สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป    

 ๖.  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ช้ัน ๑     
อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.human.cmu.ac.th 

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561  
7.  เกณฑ์การตัดสิน     

 7.1 คะแนนสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติไม่น ามารวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ 
 7.2 ผูท้ี่ได้รับคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุด (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) จะเป็นผูไ้ด้รับ 
       การคัดเลือกในล าดับแรกและตามล าดับต่อไป และให้การตัดสินของ

คณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด  
 

    ประกาศ   ณ   วันที่    14    กันยายน  พ.ศ.  ๒๕61 

 

(ลงนาม)              ประภา   สุขเกษม 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา   สุขเกษม)  
                คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  
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