(สำเนำ)
ประกาศคณะสังคมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนักงานส่วนงาน) ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
----------------------

ด้ ว ยคณะสั ง คมศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ มี อั ต รำพนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย ชั่ ว ครำว
(พนัก งำนส่วนงำน) ตำแหน่งพนัก งำนปฏิบัติงำน อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 17,06๐ บำท ประจำหลัก สูตร
ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) สังกัดภำควิชำสังคมศำสตร์กับกำรพัฒนำ
จำนวน 1 อัตรำ
คณะสั งคมศำสตร์ มี ค วำมประสงค์ จ ะรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กบรรจุ เป็ น พนั ก งำน
มหำวิทยำลัยชั่วครำว (พนักงำนส่วนงำน) ในตำแหน่งดังกล่ำว จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน ดังนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผูม้ ีคุณสมบัติทั่วไปตำมข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา
๓. เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนธุรกำร สำรบรรณ กำรเขียนจดหมำยรำชกำร
และกำรเขียนข้อเสนอโครงกำร และกำรติดต่อประสำนงำนได้เป็นอย่ำงดี
4. มีควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office
5. เป็นผู้มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรพูด อ่ำน เขียน ภำษำอังกฤษ และสำมำรถสื่อสำรได้ใน
ระดับดีมำก เพื่อใช้ในกำรประสำนงำนกับนักศึกษำนำนำชำติ และอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ
6. อำยุไม่เกิน 35 ปี
7. หำกเป็นเพศชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองที่
ภำควิชำสั งคมศำสตร์กั บ กำรพั ฒ นำ คณะสังคมศำสตร์ ตั้งแต่บั ดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 มิ ถุน ายน
๒๕60 ในวันและเวลำรำชกำร สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๓๕07 หรือ
email: mass.fss@gmail.com หรื อ ดู รำยละเอี ย ดและดำวน์ โหลดใบสมั ค รได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ค ณะสั งคมศำสตร์
http:// www.soc.cmu.ac.th หรือเว็บไซต์ภำควิชำสังคมศำสตร์กับกำรพัฒนำ http://soc-dev.soc.cmu.ac.th/
ค. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร
ผูส้ มัครต้องนำ /ส่งเอกสำรเพื่อประกอบกำรสมัคร ดังนี้

-2๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สำเนำคุณวุฒิกำรศึกษำ และ Transcript ระดับปริญญำตรี
จำนวน ๑ ชุด
สำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร
จำนวน ๑ ฉบับ
รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำดำ ขนำด ๓ x ๔ ซม. จำนวน ๒ รูป
สำเนำรับรองกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร (กรณีผสู้ มัครชำย)
จำนวน ๑ ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ (มีอำยุไม่เกิน 3 เดือน)
จำนวน ๑ ฉบับ
เอกสำรรับรองควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับรองสำเนำถูกต้องและนำเอกสำรต้นฉบับ (ตัวจริง) มำแสดงในวัน
สอบสัมภำษณ์
ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะสังคมศำสตร์จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ำรับกำรคัดเลือก ในวันที่ 13 มิถุนำยน
๒๕60 เวลำ ๑0.๐๐ น. บนเว็ บ ไซต์ ค ณะสั งคมศำสตร์ http://www.soc.cmu.ac.th หรื อ สอบถำมทำง
โทรศัพท์หมำยเลข 053- 943507 หรือสอบถำมทำง email: mass.fss@gmail.com
จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ภำควิชำสั งคมศำสตร์กั บ กำรพั ฒ นำ จะดำเนินกำรสอบข้อเขียน และสอบสัมภำษณ์
(เป็ น ภำษำอั งกฤษ) ในวั น ที่ 14 มิ ถุ น ำยน ๒๕60 เวลำ 09.0๐ น. เป็ น ต้ น ไป ณ ห้ อ งประชุม ภำควิช ำ
สังคมศำสตร์กับกำรพัฒนำ คณะสังคมศำสตร์
ฉ. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสังคมศำสตร์ จะประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือกในวันที่ 16 มิถุนำยน ๒๕60 เวลำ
๑3.๐๐ น. บนเว็บไซต์คณะสังคมศำสตร์ http://www.soc.cmu.ac.th หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข
053- 943507 หรือสอบถำมทำง email: mass.fss@gmail.com
ประกำศ ณ วันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงนำม)

เทพินทร์ พัชรำนุรักษ์
(ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เทพินทร์ พัชรำนุรักษ์)
คณบดีคณะสังคมศำสตร์

สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ) บุศนีย์ กนิษฐจินดำ
(นำงบุศนีย์ กนิษฐจินดำ)
พนักงำนปฏิบัติงำน

