ประกาศวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
-----------------------------ด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื ่ อ สอบคั ด เลื อ กบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ แบบมีระยะเวลาจ้าง 3 – 5 ปี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งเลขที่ EP540003 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน ๑ อัตรา สังกัดวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดในการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
3. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. ต้องมีประสบการณ์ด้านการเขียนเนื้อหาเพื่อการตลาด (Content Marketing) อย่างน้อย ๒ ปี
5. ต้องมีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Professional /
Commercial Photography) อย่างน้อย ๒ ปี
6. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
7. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
8. มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานที่ต้องมีการประสานร่วมกับคนอื่นได้ดี
9. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
10. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี
11. หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์หรือสามารถออกแบบสื่ออย่างง่ายจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
12. หากผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งได้
ข. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารสื่อสมัยใหม่ และเขียนเนื้อหาเพื่อการตลาด (Content
Marketing) สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการนำเสนอผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ และการถ่ายภาพเพื่อประกอบการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร รวมถึงการควบคุมการผลิต และตรวจทานงานถ่ายทำวีดิทัศน์ของวิทยาลัยฯ
ค. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
(CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
เบื ้ องต้ น ตั ้ งแต่ บ ั ดนี้ จนถึ งวั นศุ กร์ ท ี ่ ๒๔ มิ ถ ุ นายน 256๕ (ระบบสมั ครงานอิ เล็ กทรอนิ กส์ จะปิ ดรั บสมัคร
ณ เวลา 16.30 น.)
.../เอกสารและหลักฐาน
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ง. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบไฟล์ (PDF) ในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
3. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนา Transcript
(กรณีเป็นหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา ต้องผ่านการพิจารณา อนุมัติสำเร็จการศึกษาจาก
สภามหาวิทยาลัยก่อนวันปิดรับสมัคร)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย)
6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่สะท้อนประสบการณ์การเขียนเนื้อหาเพื่อการตลาด (Content
Marketing) และการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Professional / Commercial Photography) หากไม่ส่งแฟ้ม
สะสมผลงานคณะกรรมการจะไม่พิจารณาการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
จ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
ผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนคะแนนเต็ม 100 คะแนน และจะพิจารณาจาก
1. คุณสมบัติตามข้อ ก.
2. ผลงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่สมัคร (Portfolio)
หมายเหตุ ผลรวมของคะแนนต้องไม่น้อยกว่า 70 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ฉ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน (1๐0 คะแนน) ในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- ความรู้ความสามารถในตำแหน่ง (๘0 คะแนน)
- ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (๒0 คะแนน)
๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ทางเว็บไซต์รับสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลั ย
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
๓. สอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยให้ผ ู้ส มัครสอบคัดเลือกนำเสนอผลงาน หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ ่านมา
เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมสอบ
สั ม ภาษณ์ ไ ม่ ต ่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 80 โดยผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ คะแนนรวมสู ง สุ ด จะเป็ น ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การคั ด เลื อ กในลำดั บ แรก
และลำดับต่อไปตามลำดับคะแนน
ทั้งนี้หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และให้การตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด
(วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

