(สำเนำ)
ประกำศคณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง
พนักงำนปฏิบัติงำน งำนนโยบำยและแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะสังคมศำสตร์
-------------------------------------ด้วย คณะสังคมศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ E2100051 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จานวน 1 อัตรา
สังกัดงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานคณะสังคมศาสตร์ จึงประกาศให้ทราบ
ทั่วกัน ดังนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า ได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ ทางสาขา
สั ง คมศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ ห ารธุ ร กิ จ
ศึกษาศาสตร์ โดยต้องได้รับเกรดเฉลี่ยสะสม GPA 2.50 ขึ้นไป
3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิ วเตอร์พื้น ฐาน สามารถใช้ชุดโปรแกรมปฏิ บัติงาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทางานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาและนอกเวลาปฏิบัติงาน
6. หากเป็น ผู้ที่มีป ระสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และการประกัน
คุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
ข. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่ งาน
บริหารทั่วไป สานักงานคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวัน
พฤหั สบดีที่ 17 มกราคม 2562 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ 053-943516 หรือดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.soc.cmu.ac.th
ค. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรสมัคร
ผู้สมัครต้องนา/ส่งเอกสารเพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้
1. สาเนาใบรับรองคุณวุฒิพร้อม Transcript
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 3x4 ซม.
5. ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
6. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)
7. เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
8. หลักฐาน/เอกสาร แสดงประสบการณ์การทางาน
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ทั้งนี้ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้องและนาเอกสารต้นฉบับ (ตัวจริง) มาแสดงในวันสอบ

-2ง. หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสอบคัดเลือก
คณะสังคมศาสตร์ จะดาเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ป้ายปิดประกาศสานักงาน
คณะสังคมศาสตร์ และที่เว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ http://www.soc.cmu.ac.th
สอบข้อเขียนและภำคปฏิบัติ
สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (100 คะแนน)
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 3
คณะสังคมศาสตร์
สอบข้อเขียน (70 คะแนน)
เวลา 08.30 – 11.30 น. การวิเคราะห์/วางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ เพือ่ การดาเนินงานและการปรับปรุงแผนกลยุทธ์
สอบปฏิบัติ (30 คะแนน)
เวลา 11.30 – 12.30 น. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point
ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรสอบข้อเขียนและภำคปฏิบัติ
วัน ศุ ก ร์ ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ป้ ายปิ ด ประกาศส านั ก งานคณะ
สังคมศาสตร์ และที่ http://www.soc.cmu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-943586
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องผ่าน
การทดสอบบุ ค ลิ ก ภาพด้ า นจิ ต วิ ท ยา จากภาควิ ช าจิ ต เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ในวั น จั น ทร์ ที่ 4
กุมภาพันธ์ 2562 หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภำษณ์ (100 คะแนน)
วัน พุ ธที่ 6 กุมภาพั น ธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้ องประชุมคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์
จ. ประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือก
วัน จั น ทร์ ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ป้ ายปิ ดประกาศส านั กงานคณะ
สังคมศาสตร์ และที่ http://www.soc.cmu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-943586
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
(ลงนาม)

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) บุศนีย์ กนิษฐจินดา
(นางบุศนีย์ กนิษฐจินดา)
พนักงานปฏิบัติงาน

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

