ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สานักงาน สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
----------------------------------------------ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สานักงาน สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,010 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร และความรู้ความสามารถของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสานักงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร คือ การฟัง พูด อ่าน
เขียนได้ในระดับดี
3. ความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการเก็บข้อมูลสาคัญและจัดลาดับความสาคัญของงานได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการสื่อสารและสามารถประสานงานทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. มีความยืดหยุ่นในการทางานสูง มีไหวพริบและปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูงและสามารถทางานเชิงรุกได้
8. มีจิตอาสาและจิตบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความสามารถในการทางานเป็นทีม
9. มีความละเอียดในการทางานด้านเอกสาร
10. ไม่เป็ น ผู้ ที่กาลั งศึกษาต่อทั้งภาคปกติห รือภาคพิเศษและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการได้
11. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
12. หากมีประสบการณ์ในตาแหน่งด้านธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
13. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ดังนี้
- ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
- อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม
- ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามความเห็นของ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จานวน 3 ท่าน หรือไม่เป็นโรคที่กาหนดไว้ในประกาศ ก.บ.

-2- ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวลักษณะ
เดียวกับถูกพักงานหรือพักราชการ
- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานในกากับของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น
- ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพราะกระทาผิดวินัย
ข. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ ที่ป ระสงค์จ ะสมัค รเข้ ารับ การสอบคัด เลื อ กให้ Download แบบฟอร์มการสมัค รได้ ที่
www.agri.cmu.ac.th > องค์กร > สานักงานคณะฯ > งานบริหารทั่วไป > เอกสารดาวน์โหลด และจัดส่ง
เอกสารการสมัครทาง E – Mail : anchalee.naka@cmu.ac.th (ก่อนเวลา 17.00 น.) หรือทางไปรษณีย์
(โดยเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ครบถ้วนต้องถึงคณะเกษตรศาสตร์ก่อนวันปิดรับสมัคร) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่
17 มีนาคม 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053-944009 -12 ต่อ 110
ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนามายื่นประกอบการรับสมัคร มีดังนี้
1. เอกสารสาเนารับรองคุณวุฒิการศึกษา
จานวน
2. สาเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript)
จานวน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน
4. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
จานวน
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว
จานวน
6. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
จานวน
7. ประวัติและเอกสารการรับรองการทางาน หรือ
จานวน
หนังสือรับรองการทางานจากต้นสังกัด (ถ้ามี)

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 รูป
1 ชุด
1 ชุด

ง. วิธีการดาเนินการสอบคัดเลือก
1. คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุกคนในเบื้องต้น และ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ อาคารสานักงานคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ www.agri.cmu.ac.th
2. ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเข้ารับการสอบข้อเขียน ตามกาหนดการ ดังนี้
วันที่สอบ
เวลา
ห้องสอบ
รายเอียดการสอบ
คะแนนเต็ม
สอบข้อเขียน
23 มีนาคม 2564 9.00-12.00 น. ห้องปฏิบัติการ ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับงาน
30
คอมพิวเตอร์
สารบรรณและหนังสือราชการ
อาคารเฉลิม
ส่วนที่ 2 การสอบทัศนคติและ
30
พระเกียรติ
แนวคิด
ชั้น 3
ส่วนที่ 4 การใช้ทักษะทาง
40
คณะเกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์/Microsoft offce
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

-33. ประกาศผลการสอบข้ อ เขี ย น ในวั น ที่ 2 9 มี น าคม 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทางเว็บไซต์ www.agri.cmu.ac.th
4. กาหนดการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และจะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

