ประกาศ
เรื่อง รับสมัครลูกจางชั่วคราว ตําแหนงผูชว ยนักวิจัย
ตามที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปดรับสมัคร
บุคคลเพื่อ คัด เลื อ กเปน ลู ก จา งชั่ ว คราว ตํ า แหนงผู ช ว ยนั ก วิ จั ย จํา นวน 2 อั ต รา ตั้งแตบัด นี้จนถึ งวั น ที่
20 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง
ชื่อตําแหนง
ผูชวยนักวิจัย
ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติงานดานการจัดทํารายงานการวิจัย เตรียมการจัดประชุม และการลงพื้นที่เก็บขอมูล
(๒) ปฏิบัติงาน ราง โตตอบหนังสือราชการ แปลเอกสาร จดบันทึกและเรียบเรียงการประชุม
(๓) ติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของและตามที่ไดรับมอบหมาย
อัตราวาง
2 อัตรา
คาตอบแทน
9,14๐ บาท
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- เพศชายหรือหญิง อายุไมเกิน ๒๕ ป
- สํ า เร็จการศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี ด า นเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร
สหกรณ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- มีผลการเรียนเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๒.๕
- มีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Microsoft Office ๒๐๐๓/ ๒๐๐๗/ ๒๐๑๐,
SPSS, Photoshop, Illustrator, Nero และการสราง Pdf ไฟล
- มีความรูพื้นฐานทางดานสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
- สามารถจัด ทํา รายงานการวิ จัย เช น การทํา เชิ งอรรถ บรรณานุ ก รม สารบั ญ ด ว ยคํา สั่ งใน
โปรแกรม Microsoft Word ได
- สามารถใช Internet เพื่อการสืบคนฐานขอมูลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย
- สามารถใชเครื่องใชสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ฯลฯ ไดเปนอยางดี
- มีความรูดานการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรเบื้องตน เชน การลงโปรแกรมพื้นฐาน การปองกันไวรัส
- สามารถเขียนรางหนังสือราชการ หรือโตตอบหนังสือราชการได
- สามารถติดตอประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ได
- สามารถประสานงานเพือ่ จัดประชุม และเตรียมงานเพื่อลงพืน้ ที่เก็บขอมูลได
- สามารถลงพื้นที่หรือปฏิบัติงานตางจังหวัดหลายวันได
- หากมีความรูหรือประสบการณดา นการวิจัย หรือการเขียนรายงานวิจัย จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ

๓. วิธีการรับสมัคร
ศู น ยวิ จัยและพัฒ นาเศรษฐกิ จชุ ม ชน จะเปด รับสมั ครตั้ง แตบั ด นี้ ถึงวัน ที่ 20 มี น าคม 2556
ในวันและเวลาราชการ โดยไมเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร
วิธีการสมัคร
ผู ที่มี ความประสงคจะสมั ค รเข า รับการคัด เลือ กใหติ ด ตอ ขอและยื่ น ใบสมั ค ร พร อ มเอกสาร
หลักฐานดวยตนเอง ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ชั้น ๔) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เลขที่ ๒๓๙ ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท ๐-๕๓๙๔-๒๒๓๙
๔. เอกสารการสมัคร
๑) ใบสมัครตามแบบฟอรมของศูนยวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(ขอรับ ณ สถานที่เปดรับสมัคร)
๒) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
๓) สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
๔) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๖) สําเนาทะเบียนบาน
๗) สําเนาเอกสารใบผานการเกณฑทหาร (ถามี)
๘) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม
ตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๕๓
๙) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (ถามี) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
(ในกรณีชื่อ นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตองกัน) สําเนาเอกสารใบ
ประกาศนียบัตร ใบรับรอง เอกสารการฝกอบรมที่เกี่ยวของ เปนตน
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๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก
ศูนยวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน
เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ทางเว็บไซต http://www.econ.cmu.ac.th

