(สำเนำ)
ประกำศคณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เรื่อง กำรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งพนักงำนปฏิบัติงำน
ภำควิชำภูมิศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์
--------------------------ด้ ว ยคณะสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี อั ต ราพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง
พนักงานปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ E๒๑๐๐๔๙ อัตราเงินเดือน ๑7,0๖๐.- บาท สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์
จานวน ๑ อัตรา จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตาแหน่ง
ดังกล่าว ดังนี้.ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกาหนด
3. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี มีทักษะขั้น
พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้อินเทอร์เน็ต และการใช้สื่อสังคม
5. อายุไม่ต่ากว่า ๒๑ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (อ่าน พูด เขียน)
7. หากมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหลักสูตร การออกภาคสนาม หรือ
การทาสื่อ/เว็บไซต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหลักฐาน)
๘. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทางานนอกเวลาได้
และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ข. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่
สานักงานคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม 256๒ ในวัน
และเวลาปฏิบัติงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3505 หรือ
ดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ http:// www.soc.cmu.ac.th
ค. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรสมัคร
ผู้สมัครต้องนา/ส่งเอกสารเพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้
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)
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้องและนาเอกสารต้นฉบับ (ตัวจริง) มาแสดงในวันสอบ
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ง. หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสอบคัดเลือก
คณะสังคมศาสตร์จะดาเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
วัน ศุ ก ร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม 256๒ เวลา 13.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ ป้ า ยปิ ด ประกาศ
สานักงานคณะสังคมศาสตร์ และที่ http://www.soc.cmu.ac.th
สอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์
สอบข้ อ เขี ย น (๖๐ คะแนน) ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม 256๒ เวลา ๐๙.00 –
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภาควิชาภูมิศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ (๔๐ คะแนน) ในวัน ศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม 256๒ เวลา ๑๓.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาภูมิศาสตร์
ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์
วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน 256๒ เวลา 13.00 น. ณ ป้ายปิดประกาศสานักงานคณะ
สังคมศาสตร์ และที่ http://www.soc.cmu.ac.th
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้อง
ผ่านการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ในวันพุธที่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภำษณ์ (ระดับคณะ) (๑๐๐ คะแนน)
วัน ศุ ก ร์ ที่ ๗ มิ ถุ น ายน 256๒ เวลา ๐๙.30 น. เป็ น ต้ น ไป ณ ห้ อ งประชุ ม คณบดี
คณะสังคมศาสตร์
ประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือก
วัน อังคารที่ ๑๑ มิ ถุน ายน 256๒ เวลา 13.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ ป้ ายปิ ด ประกาศ
สานักงานคณะสังคมศาสตร์ และที่ http://www.soc.cmu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 256๒
(ลงนาม)

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) บุศนีย์ กนิษฐจินดา
(นางบุศนีย์ กนิษฐจินดา)
พนักงานปฏิบัติงาน

