(สาเนา)
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์
------------------ด้ ว ยคณะสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี อั ต ราพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ชั่ ว คราว
(พนั ก งานส่ ว นงาน) ต าแหน่ ง พนัก งานปฏิ บั ติ งาน อั ต ราค่ า จ้า งเดือ นละ ๑7,0๖๐ บาท สั ง กั ด ภาควิ ช า
ภู มิ ศ าสตร์ จ านวน ๑ อั ต รา จึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กบรรจุ เ ป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในตาแหน่งดังกล่าว ดังนี้.ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวติ เกษียณก่อน
กาหนด
3. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี
มีทักษะขั้นพืน้ ฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้อินเทอร์เน็ต การทา
เว็บไซต์ และการใช้ส่อื สังคม
5. อายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
แล้ว
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (อ่าน พูด เขียน)
7. หากมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการ เอกสารการเงิน
และการจัดซื้อจัดจ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๘. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทางาน
นอกเวลาได้ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ทป
ี่ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ตดิ ต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่
สานักงานคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 256๑ ในวันและ
เวลาทางาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-5394-3505 หรือดู
รายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ http:// www.soc.cmu.ac.th
ค. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร
ผูส้ มัครต้องนา/ส่งเอกสารเพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้
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1. เอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อม Transcript
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 3x4 ซม. จานวน 2 รูป
5. สาเนารับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร
จานวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
7. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ทั้งนีผ้ สู้ มัครต้องรับรองสาเนาถูกต้องและนาเอกสารต้นฉบับ (ตัวจริง) มาแสดงใน
วันสอบ
ง. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
คณะสังคมศาสตร์ จะดาเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม 256๑ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ป้ายปิดประกาศสานักงาน
คณะสังคมศาสตร์ และที่ http://www.soc.cmu.ac.th
สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ
วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม 256๑ เวลา ๐๙.00 น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภาควิชา
ภูมศิ าสตร์
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม 256๑ เวลา ๑๓.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชา
ภูมศิ าสตร์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 256๑ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ป้ายปิดประกาศ
สานักงานคณะสังคมศาสตร์ และที่ http://www.soc.cmu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 256๑
(ลงนาม)

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ) บุศนีย์ กนิษฐจินดา
(นำงบุศนีย์ กนิษฐจินดำ)
พนักงำนปฏิบัติงำน

