(สาเนา)
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
พนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สานักงานคณะสังคมศาสตร์
ด้วยคณะสังคมศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ E210050 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จานวน 1 อัตรา
สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สานักงานคณะสังคมศาสตร์ จึงประกาศให้ทราบทั่ ว
กัน ดังนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางสาขา
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ศึกษาศาสตร์ โดยต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 2.50 ขึ้นไป
3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถใช้ชุดโปรแกรมปฏิบัติงาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการสื่อสารและสามารถทางานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาปฏิบัติงาน
6. หากเป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา จะ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้
ที่งานบริหารทั่วไป สานักงานคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 053-943522 หรือดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.soc.cmu.ac.th
ค. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร
ผู้สมัครต้องนา/ส่งเอกสารเพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้
1. สาเนาใบรับรองคุณวุฒิพร้อม Transcript
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวนหมวกและแว่นดา ขนาด 3×4 ซม. จานวน 1 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
จานวน 1 ฉบับ
6. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)
จานวน 1 ฉบับ
7. เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
จานวน 1 ฉบับ
8. หลักฐาน/เอกสารแสดงประสบการณ์การทางาน
จานวน 1 ชุด
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้องและนาส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริง มาแสดงในวันสอบ

-2ง. หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือก
คณะสังคมศาสตร์จะดาเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ป้ายปิดประกาศ
สานักงานคณะสังคมศาสตร์ และที่ website ของคณะสังคมศาสตร์ http://www.soc.cmu.ac.th
สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ
สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (100 คะแนน)
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น
3 คณะสังคมศาสตร์
สอบข้อเขียน (70 คะแนน) และสอบปฏิบัติ (30 คะแนน) เวลา 08.30-12.00 น.
การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การสรุปความ และการนาเสนอ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ป้ายปิดประกาศสานักงานคณะ
สั ง คมศาสตร์ และที่ website ของคณะสั ง คมศาสตร์ http://www.soc.cmu.ac.th หรื อ สอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 053-943586
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ จะต้องผ่าน
การทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 11
มีนาคม 2562 หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณบดี
คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์
จ. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ป้ายปิดประกาศสานักงานคณะ
สั ง คมศาสตร์ และที่ website ของคณะสั ง คมศาสตร์ http://www.soc.cmu.ac.th หรื อ สอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 053-943586
ประกาศ ณ วันที่

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(ลงนาม)

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) บุศนีย์ กนิษฐจินดา
(นางบุศนีย์ กนิษฐจินดา)
พนักงานปฏิบัติงาน

