
 
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เร่ือง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) 

ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป 

------------------------------------------- 

ดวยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) ประจําปงบประมาณเงินรายไดป ๒๕๖๖ ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 

ปฏิบัติงานดานบริหารงานวิจัย อัตราคาจางเดือนละ ๒๐,๒๕๐ บาท จํานวน ๑ อัตรา สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการ และวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะเศรษฐศาสตร 

บัดน้ี คณะเศรษฐศาสตร ประสงคจะรับสมัครฯ โดยผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามรายละเอียด ดังน้ี 

๑. คุณสมบัติทั่วไป 

๑.๑. ผูสมัครตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑.๑.๑. ตองเปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

๑.๑.๒. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 

๑.๑.๓. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการ หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

๑.๑.๔. ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว 

๑.๑.๕. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๑.๑.๖. ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจ 

ของสังคม 

๑.๑.๗. ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนคนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน  

ไมสมประกอบ มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีได ตามความเห็นของแพทย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะจํานวน 3 ทาน หรือไมเปนโรคท่ีกําหนดไวในประกาศ ก.บ. 

๑.๑.๘. ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการหรือส่ังใหหยุดงานเปนการช่ัวคราวในลักษณะ

เดียวกับถูกพักงานหรือพักราชการ 

๑.๑.๙. ไมเปนผูท่ีเคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาท่ีจากรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ 

หนวยงานในกํากับของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น 

๑.๑.๑๐. ไมเปนผูท่ีเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

๑.๑.๑๑. ไมเปนผูท่ีเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหนวยงานราชการอื่นของรัฐเพราะการทําผิดวินัย 

๑.๒. ตองไมเปนผูลาออกจากราชการตามโครงการเปล่ียนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด 
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๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานเศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร คอมพวิเตอรธุรกิจ 

วิทยาศาสตรประยุกต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

๓. ความรูความสามารถและสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

๓.๑. ความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft office เปนอยางดีและนํามา

ประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๒. ความรูความสามารถในการใชภาษาทางราชการในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.๓. ความรูความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผลและการ

ติดตอประสานงาน 

๓.๔. ความต้ังใจในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณไดและสามารถ

แกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี 

๓.๕. ความคลองตัวในการทํางาน รักงานดานการบริการ 

๓.๖. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 

๓.๗. มีความรูความสามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดเปนอยางดี จะไดรับการพิจารณาเปนกรณี

พิเศษ 

๔. ลักษณะของงานประจําที่ตองปฏิบัติ 

๔.๑. การดําเนินงานดานบริหารจัดการงานวิจัย ไดแก การสืบคนขอมูลการตีพิมพผลงานวิชาการและ

การอางอิงผลงานในฐานขอมูลระดับนานาชาติ สืบคนขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก

ฐานขอมูล QS World University Rankings และประสานงานกับหนวยงานคูความรวมมือท้ัง

ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงรางหนังสือราชการท่ีเกี่ยวกับ

กิจกรรมท่ีหัวหนาโครงการวิจัยดําเนินงาน เชน นําสงขอเสนอโครงการ นําสงรายงานความกาวหนา 

นําสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ นําสงรายงานการเงินของโครงการวิจัย เปนตน 

๔.๒. เปนผูดูแลแพลตฟอรมวิจัยและนวัตกรรม (Administrator) เชน ติดตามขอมูลขาวสารการเปดรับ

ขอเสนอโครงการและประชาสัมพันธใหแกคณาจารยและนักวิจัยมีการย่ืนขอเสนอโครงการเพื่อ

ขอรับทุนวิจัยและมีการติดตามการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนหลังจากคณาจารยและนักวิจัย

ดําเนินงานวิจัยเสร็จส้ิน รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินการภายใตแพลตฟอรมฯ และ

เสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอรมฯ แกผูบริหาร เปนตน 

๔.๓. งานอื่น ๆ ตามท่ีคณะเศรษฐศาสตรมอบหมาย 

๕. เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหติดตอขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครไดทางเว็บไซต 

http://www.econ.cmu.ac.th และสงใบสมัครพรอมหลักฐานตาม QR Code ดังแนบทายประกาศน้ี (ไมรับสมัครดวย

การย่ืนเอกสารดวยตนเองหรือสงเอกสารผานไปรษณีย) ไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป ถึงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี ๐ ๕๓๙๔ ๒๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ 
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๖. เอกสารหลักฐานทีใ่ชประกอบการสมัคร 

๖.๑. สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน  ๑ ฉบับ 

๖.๒. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน  ๑   ฉบับ 

(จะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนวันปดรับสมัคร) 

๖.๓. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  ๑   ฉบับ 

๖.๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑   ฉบับ 

๖.๕. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๓x๔ ซม. จํานวน  ๑    รูป 

๖.๖. ใบรับรองแพทย (ออกไมเกิน ๑ เดือน) จํานวน  ๑   ฉบับ 

๖.๗. สําเนาบัตรขาราชการ/พนักงานของรัฐ ผูรับรองและค้ําประกนั จํานวน  ๑   ชุด 

๖.๘. กรณีเพศชายตองมีสําเนาใบผานการเกณฑทหาร จํานวน  ๑   ชุด 

๖.๙. เอกสารรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน  ๑   ชุด 

๖.๑๐. หลักฐานอื่น ๆ เชน การเปล่ียนชื่อ นามสกุล (ถามี) จํานวน  ๑   ชุด 

สําเนาเอกสารทุกฉบับจะตองลงลายมือช่ือพรอมวันท่ีกํากับ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร จะประกาศรายช่ือผูมี

สิทธิเขารับการคัดเลือกฯ ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต  http://www.econ.cmu.ac.th  

๗. วิธีการสอบคัดเลือก 

การดําเนินการคัดเลือกฯ แบงออกเปน ๒ สวน ไดแก 

สวนที่ ๑ ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงดานการบริหาร

งานวิจัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๑. ความรูความสามารถดานทัศนคติ พฤติกรรมความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

(๓๐ คะแนน) 

๒. ความรูความสามารถดานการบริหารงานวิจัย (๓๕ คะแนน) 

๓. ความรูทางสถิติและความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (๓๕ คะแนน) 

สวนที่ ๒ การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณจะตองเขารับการ

ทดสอบบุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

๘. เกณฑการตัดสิน 

๘.๑. ผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณจะตองไดคะแนนทดสอบความรูความสามารถในแตละขอไมนอยกวา  

รอยละ ๕๐ และมีคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

๘.๒. การสอบสัมภาษณจะไมนําเอาคะแนนสอบขอเขียนมาพิจารณา  

๘.๓. หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และใหการตัดสินของคณะกรรมการฯ  

เปนท่ีส้ินสุด 
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ขอใหผูสมัครสงใบสมคัรที่กรอกขอความครบถวนพรอมหลักฐานผานชองทางนี้ 
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