
 
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัตกิาร ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป  
------------------------------------------- 

ดวยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป เลขท่ีตําแหนง EP270011 (แบบมีสัญญาจาง 3 – 5 ป)  
โดยปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ สํานักงาน 
คณะเศรษฐศาสตร อัตราคาจางเดือนละ 20,250 บาท  มีอัตราวางจํานวน ๑ อัตรา น้ัน 

บัดน้ี คณะเศรษฐศาสตร ประสงคจะรับสมัครฯ โดยผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามรายละเอียด ดังน้ี 

1. คุณสมบัตทิั่วไป 
1.1. ผูสมัครตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
1.1.1. ตองเปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
1.1.2. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
1.1.3. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการ หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
1.1.4. ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว 
1.1.5. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
1.1.6. ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจ 

ของสังคม 
1.1.7. ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนคนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน  

ไมสมประกอบ มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีได ตามความเห็นของแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะจํานวน 3 ทาน หรือไมเปนโรคท่ีกําหนดไวในประกาศ ก.บ. 

1.1.8. ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการหรือส่ังใหหยุดงานเปนการช่ัวคราวในลักษณะ
เดียวกับถูกพักงานหรือพักราชการ 

1.1.9. ไมเปนผูท่ีเคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาท่ีจากรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานในกํากับของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น 

1.1.10. ไมเปนผูท่ีเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

1.1.11. ไมเปนผูท่ีเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหนวยงานราชการอื่นของรัฐเพราะการทําผิดวินัย 

1.2. ตองไมเปนผูลาออกจากราชการตามโครงการเปล่ียนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด 

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
2.2 มีประสบการณ ดังน้ี 

2.2.1 ประสบการณการทํางานดานบริการวิชาการกับชุมชน 
2.2.2 ประสบการณการทํางานดานการจัดการขอมูลดานเศรษฐกิจและการพัฒนา 
2.2.3 ประสบการณการทํางานโครงการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG) 
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2.2.4 ประสบการณการทํางานหรือไดรับการอบรมดานการประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
2.2.5 ประสบการณการประสานงานโครงการบริการวิชาการ หรือ งานท่ีเกี่ยวของ 

3. ความรูความสามารถและสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบตัิงาน 
3.1 ความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Office เปนอยางดีและนํามา

ประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2 ความรูความสามารถในการใชภาษาทางราชการในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3.3 ความรูความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผลและการ

ติดตอประสานงาน 
3.4 ความต้ังใจในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณไดและสามารถ

แกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี 
3.5 ความคลองตัวในการทํางาน รักงานดานการบริการ 
3.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 
3.7 มีความรูความสามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดเปนอยางดี จะไดรับการพิจารณาเปนกรณี

พิเศษ 

4. ลักษณะของงานประจําที่ตองปฏิบตัิ  
4.1 การดําเนินงานดานงานบริการวิชาการรับใชสังคมท่ีมีผลกระทบสูง  
4.2 การดําเนินงานดานการสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.3 การดําเนินงานดานเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
4.4 การดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ สรางการรับรูการดําเนินงานบริการวิชาการ 
4.5 ประสานงานหนวยงานคูความรวมมือท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
4.6 พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 
4.7 งานสนับสนุนงานอื่น ๆ ของคณะเศรษฐศาสตร ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหติดตอขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครไดทางเว็บไซต 

http://www.econ.cmu.ac.th และสงใบสมัครพรอมหลักฐานตาม QR Code ดังแนบทายประกาศน้ี (ไมรับสมัครดวย
การย่ืนเอกสารดวยตนเองหรือสงเอกสารผานไปรษณีย) ไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป ถึงวันท่ี 14 กันยายน 2565 สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 0 5394 2208 ในวันและเวลาราชการ 

6. เอกสารหลักฐานที่จะตองมายื่นในการสมัคร  
6.๑. สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ      จํานวน  ๑  ฉบับ 
6.๒. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)       จํานวน  ๑  ฉบับ 

(จะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนวันปดรับสมัคร) 
6.๓. สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน  ๑  ฉบับ 
6.๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน  ๑  ฉบับ 
6.๕. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๓x๔ ซม.  จํานวน  ๑   รูป 
6.๖. ใบรับรองแพทย (ออกไมเกิน ๑ เดือน)     จํานวน  ๑  ฉบับ 
6.๗. สําเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหาร (เพศชาย)    จํานวน  ๑  ชุด 
6.๘. เอกสารรับรองการผานงาน (ถามี)     จํานวน  ๑  ชุด 
6.๙. หลักฐานอื่น ๆ เชน การเปล่ียนชื่อ นามสกุล (ถามี)    จํานวน  ๑  ชุด 

สําเนาเอกสารทุกฉบับจะตองลงลายมือช่ือพรอมวันท่ีกํากับ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร จะประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการคัดเลือกฯ ในวันท่ี 15 กันยายน ๒๕๖5 ทางเว็บไซต  http://www.econ.cmu.ac.th 

http://www.econ.cmu.ac.th/
http://www.econ.cmu.ac.th/




เอกสารแนบทายประกาศ 

ขอใหผูสมัครสงใบสมัครที่กรอกขอความครบถวน

พรอมเอกสารหลักฐานที่ลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถูกตองเรียบรอยแลว

ผาน QR Code นี้ 

( https://cmu.to/dnbeG ) 

https://cmu.to/dnbeG


ประเภทบุคลากร 
 พนักงานมหาวิทยาลัย      พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)      พนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) 

ต าแหน่งเลขที่:……………...................................................ต าแหน่งทีส่มัคร:…………………………….............................. 
สังกัดส่วนงาน:……………….………….…………………………………………………………………………………………......……………… 
วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ : ………………………………………...………………………….………….………………………………… 
    (ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ใช้ในการสมัครสอบต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร) 
1. ประวัติส่วนตัว

1.1 ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว):………………………………….…………………………………………………………..
     Name and Surname (Mr./Mrs./Miss):………………………………………………………………………………………... 
1.2 วัน เดือน ปีเกิด : …………….…..…………………….……..… อายุ : …………….….ปี ……………..….เดือน…….…..วัน  
     เชื้อชาติ : ………….……… สัญชาติ : ………………….. ศาสนา : ……………………… กรุ๊ปเลือด : ……………....….. 
1.3 สถานภาพ :     โสด            สมรส                หย่า                หม้าย  
1.4 ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส : ……………………..………………………………………….………......………….………………………… 
      ที่อยู่/สถานที่ท างาน : ……………………………….……………………………………………………..…………………………… 
      ต าแหน่ง : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.5 ภูมิล าเนาเดิม : ………………………………..……………………………………………….…………………………………………… 
1.6 ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขท่ี : …………………….. หมู่ที่ : ……………………..… ถนน : ………………………..……………………… 
      ต าบล/แขวง  : …………………………………………….……… อ าเภอ/เขต  : ………..………..……………………………… 

 จังหวัด : …………………….……………รหัสไปรษณีย์ : ………………….…… โทรศัพท์ : ………………..............……… 
 มือถือ : ……………..………..…………………..  อีเมล์  : ……….………………………………………………….……………….. 

2. ประวัติการศึกษา (โปรดระบุชื่อวุฒิที่ได้รับทั้งหมด เรียงล าดับจากวุฒิสูงไปหาวุฒิต่ า)
ระดับการศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอก สถาบนัการศึกษา ส าเร็จเมื่อ พ.ศ. เกรดเฉลี่ย 

3. ประวัติการท างาน
เดือน/ปีที่เข้าท างาน สถานทีท่ างาน ต าแหน่ง งานที่รบัผิดชอบ เงินเดือน สาเหตุที่ออก 

จาก ถึง  

รูปถ่ายขนาด 

2 x 2  ½”  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 ใบสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั 

เลขที่ประจ าตัวสอบ……………….. 
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4. ปัจจุบันประกอบอาชีพ  :  
        อาชีพ ………………………………………….................... ต าแหน่ง : ………............…………………...………….………… 
    สถานที่ท างาน : …...…………………………………..………………………………… เงินเดือนสุดท้าย : ..…......………... บาท   
    วัน เดือน ปี เข้าท างาน :………………………………… โทรศัพท์ : ……………………………………………………………….……  
        ว่างงาน  ระยะเวลา...........................................  สาเหตุการวา่งงาน............................................................. 
 

5. ผลงานทางวิชาการ (ถ้าม)ี  
วิจัย เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา บทความ ผลงานสิง่ประดษิฐ ์

    
    
    
    
    
 

6. ประวัติการฝึกอบรม   
หลักสูตร สถานทีฝ่ึกอบรม ประกาศนียบัตร ระยะเวลา 

    
    
    
    
    

 

7. ความรู้ ความสามารถ หรือความช านาญพิเศษ : 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. บุคคลรับรองที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม : 

8.1 ชื่อ-นามสกุล : ……………….…..…………………………………………….… ความสัมพันธ์ :………………………………… 
     ระยะเวลาที่รู้จัก :…………………………..…………… ต าแหน่ง : …………………………………………………….……………   

 สถานที่ท างาน/ที่อยู่ : ………………………..……………………………………………….…………………………………………  
         โทรศัพท์ : ………………………………………………………. อีเมล์ : …………………………..…………………………………….  

8.2 ชื่อ-นามสกุล : ……………….…………………………………………………… ความสัมพันธ์ :………………………………… 
     ระยะเวลาที่รู้จัก :…………………………..…………… ต าแหน่ง : …………………………………………………….……………   

 สถานที่ท างาน/ที่อยู่ : …………………………..…………………………………………………………………………………………  
         โทรศัพท์ : …………………………………………………..……. อีเมล์ : ……………………………………………………………….  
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9. แจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
             ข้าพเจ้าเป็นผู้กู้ยืมเงิน (กยศ./กรอ.)   
             ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กู้ยืมเงิน 
*หมายเหตุ : กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงิน  ให้กรอกแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.)  
 

10. ข้อมูลอ่ืนๆ 
10.1 เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดเกี่ยวกับการท างาน หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย ตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด 
             ไม่เคย   
             เคยถูกล่าวหาว่า.........................................................................................................................................  
    ในปีพ.ศ......................ถูกลงโทษ...............................................ต้นสังกัด................................ .................. 
 10.2 เคยถูกล่าวหา ฟ้อง หรือถูกฟ้องคดี 
             ไม่เคย   
             เคย   เป็นผู้เสียหาย/โจทก/์ผู้ฟ้องคดี  ข้อหา/ฐานความผิด........................................................ 

ศาล.................................................ผลคดี......................................................................... 
 
 

เป็นผู้ต้องหา/จ าเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี ข้อหา/ฐานความผิด..................................................... 
ศาล.................................................ผลคดี................................................. ........................ 

 10.3 เคยเสพยาเสพติด หรือใช้สารเสพติด 
             ไม่เคย   
             เคย   ปัจจุบันพ้นจากสภาพการใช้สารเสพติดเมื่อ............................................................ ......... 

อยู่ระหว่างการตรวจรักษา เพ่ือบ าบัดการใช้สารเสพติด ณ โรงพยาบาล........................... 
 

 

11. มีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553  
ดังแนบท้ายประกาศรับสมัคร 
 

           ข้าพเจ้ารับทราบและยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553  ทุกประการ และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรง
ตามประกาศรับสมัคร และข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ   
  หากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรวจพบภายหลังว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
หรือข้อความในใบสมัครนี้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้เพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้สมัคร 
ตลอดจนเลิกจ้าง และฟ้องร้องด าเนินคดีกับข้าพเจ้าได้ทันที  
 

 
 
 
 
 

                  (ลงชื่อ) ………….…………………………..ผู้สมัคร  
               ยื่นใบสมัครวันที่ ………/………………/….…….. 
 

                  (ลงชื่อ) ………….…………………………..ผู้รับสมัคร  
               รับใบสมัครวันที่ ………/………………/….…….. 
 



แบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
      

  เขียนท่ี......................................................... 
 

    วนัท่ี................................................... 
 
ช่ือ – นามสุกล......................................................................................................................................................... 
เลขท่ีบตัรประชาชน..............................................................วนั/เดือน/ปี  เกิด..................................อาย.ุ............ปี 
ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี..............................................อาคาร.............................................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง.........................................................................อ  าเภอ/เขต.................................................................. 
จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์................................เบอร์โทร.......................................... 
สมคัรงานต าแหน่ง................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทั/หน่วยงาน (นายจา้ง)................................................................................................................................ 
 
1. ขา้พเจา้ขอแจง้สถานภาพการเป็นผูกู้ย้มืเงินของกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดงัน้ี 
             เป็นผูกู้ย้มืเงิน (กยศ./กรอ.)  ปัจจุบนัคงเหลือภาระหน้ีประมาณ.........................................บาท 
             ไม่ไดเ้ป็นผูกู้ย้มืเงิน 
2. ขา้พเจา้ยินยอมให้นายจา้งหกัเงินเดือนของขา้พเจา้ไดต้ามท่ี กยศ.  แจง้มายงันายจา้งเพื่อช าระเงินกูย้ืมคืนตาม
จ านวนท่ี กยศ. แจง้ใหท้ราบ 
3. ขา้พเจา้ยินยอมให้ กยศ. เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้ท่ีอยู่ในความครอบครองของนายจา้งได้และ
ยนิยอมใหน้ายจา้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
4. หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลท่ีข้าพเจ้าแจ้งสถานภาพเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจา้ปฏิบติัผิดระเบียบขอ้บงัคบั
พนกังานถือเป็นความผิดวินยัร้ายแรง และยินยอมให้นายจา้งไล่ออกโดยไม่ไดรั้บเงินชดเชยและค่าเสียหายใดๆ 
ทั้งส้ิน 

ขา้พเจา้ขอรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลและค ายนืยนัดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

                  ลงช่ือ ………….…………………………..  
                       (............................................................) 
 




