(สำเนา)
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
--------------------------ด้ ว ยคณะสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี อั ต ราพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตำแหน่ ง
พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E๒๑๐๐53 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท สังกัด ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุ ษ ยวิท ยา จำนวน ๑ อัตรา จึ งมีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลื อกบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้.ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
3. เป็ น ผู้ส ำเร็จ การศึก ษาระดับปริญ ญาตรี ทางด้านสั งคมศาสตร์ และ/หรือ ทางด้าน
มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี มีทักษะ
ขั้นพื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้อินเทอร์เน็ต และการใช้สื่อสังคม
5. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๑ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และทำความเข้าใจสาระสำคัญของ
เนื้อหาได้เป็นอย่างดี โดยต้องแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้ CMUeTEGS = 60, IELTS = 5.0, TOEFL PBT : 450, ITP : 450, CBT : 133, IBT : 45, TOEIC = 650,
CU-TEP = 60%, TU-TEP = 60%, KU-EPT : 60%
7. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหลักสูตร การออกภาคสนาม
หรือการทำสื่อ/เว็บไซต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหลักฐาน)
๘. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานนอก
เวลาได้และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่
สำนั กงานคณะสั งคมศาสตร์ ตั้งแต่บั ดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวัน ศุกร์ ที่ 3๑ กรกฎาคม 2563 ในวัน และเวลา
ปฏิบั ติงาน สอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที่ ห มายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3546 หรือดู รายละเอียดและ
Download ใบสมัครได้ที่ https://www.soc.cmu.ac.th
ค. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร
ผู้สมัครต้องนำ/ส่งเอกสารเพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้
1. เอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อม Transcript
จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 34 ซม. จำนวน 2 รูป

-๒5. สำเนารับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร
จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์
จำนวน 1 ฉบับ
7. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องและนำเอกสารต้นฉบับ (ตัวจริง) มาแสดงในวันสอบ
ง. หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือก
คณะสังคมศาสตร์จะดำเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ป้ายปิดประกาศสำนักงาน
คณะสังคมศาสตร์ และที่ https://www.soc.cmu.ac.th
สอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน (5๐ คะแนน) ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา ๐๙.00–๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
สอบภาคปฏิบัติ (20 คะแนน) ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00–๑6.๐๐
น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ วัน จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา
16.30 น. ณ ป้ายปิดประกาศสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ และที่ https://www.soc.cmu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ (3๐ คะแนน) ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00
น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วัน ศุ กร์ ที่ 14 สิ งหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ป้ายปิ ด ประกาศสำนั กงานคณะ
สังคมศาสตร์ และที่ https://www.soc.cmu.ac.th
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้อง
ผ่ านการทดสอบบุ ค ลิ ก ภาพด้ านจิ ต วิท ยา จากภาควิ ช าจิ ต เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ในวัน พุ ธ ที่ 2
กันยายน ๒๕๖3 หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ (ระดับคณะ) (๑๐๐ คะแนน)
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 เวลา ๐๙.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1
อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ป้ายปิดประกาศสำนักงาน
คณะสังคมศาสตร์ และที่ https://www.soc.cmu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(ลงนาม)
สำเนาถูกต้อง
(ลงนาม)

บุศนีย์ กนิษฐจินดา
(นางบุศนีย์ กนิษฐจินดา)
พนักงานปฏิบัติงาน

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

