เรื่อง

ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคล เพือ่ คัดเลือกให้ดารงตาแหน่งเลขานุการสานักงาน คณะเศรษฐศาสตร์
------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน เลขานุการสานักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง
ประกาศ ได้ก าหนดให้ ด าเนิ น การโดยวิ ธี ก ารคั ด เลือ ก และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขานุการสานักงาน คณะเศรษฐศาสตร์ นั้น
ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ประสงค์รับสมัครข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในตาแหน่งเลขานุการสานักงาน คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท
๒. ต้องปฏิบัติหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี โดยต้องดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้ากลุม่ งาน หัวหน้างาน หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๔ ปี
๓. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔. ในกรณีท่ไี ม่ได้ดารงตาแหน่งหัวหน้างาน เนื่องจากไม่มกี ารแบ่งงานในหน่วยงาน นัน้ หรือ
มีการแบ่งงานในหน่วยงานนั้น แต่ดารงตาแหน่งมาแล้วไม่ครบ ๔ ปี คณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสม
๕. ไม่เป็นผู้ท่อี ยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย หรือจริยธรรม
อย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินยั หรือจริยธรรม
๖. ไม่เป็นผู้ท่มี ีประวัติด่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง
๗. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ าน
๘. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
๙. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๑๐. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความบกพร่องทางกาย ไม่มีโรคประจาตัว
หรือไม่มีโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติหน้าที่
๑๑. มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และ
ตรงต่อเวลา
๑๒. กรณีผเู้ ป็นข้าราชการ หากได้รับการคัดเลือกฯ จักต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย
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ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว สามารถที่จะ download ใบ
สมัครได้ท่ี http://www.econ.cmu.ac.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหาร
ทั่วไป สานักงานเลขานุการ ชั้น ๑ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๔ มกราคม
๒๕๕๗ ในวัน เวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ – ๙๔๒๒๐๘
ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนามายืน่ ในการสมัคร
ผู้สมัครต้องนาหลักฐานดังต่อไปนี้ ไปยื่นในการสมัคร ดังนี้
๑. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาใบรับรองผลการศึกษา Transcript จานวน ๑ ชุด
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ชุด
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
๖. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) จานวน ๑ ชุด
๗. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๓*๔ ซม. จานวน ๑ รูป
๘. ประวัติผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
๙. ใบยินยอมให้โอนย้ายกรณีท่เี ป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัด
หน่วยงานอืน่
ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะเศรษฐศาสตร์ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน โดยจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (ข้อเขียน) ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ป้ายประกาศของคณะเศรษฐศาสตร์ และทางhttp://www.econ.cmu.ac.th/
จ. วิธกี ารคัดเลือก (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) โดยกาหนดวิธกี ารคัดเลือก
แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๒ คณะเศรษฐศาสตร์ จานวน ๓ หัวข้อ
โดยสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
๑. ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร จานวน
๕๐ คะแนน
๒. ความรู้ด้านระบบบัญชีและการเงิน
จานวน
๕๐ คะแนน
๓. ความสามารถในการ Take Note
ภาษาอังกฤษ
จานวน
๕๐ คะแนน
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ฉ. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และนาเสนอแผนงาน แสดง
วิสัยทัศน์แผนการดาเนินงาน
ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ป้ายประกาศ
คณะเศรษฐศาสตร์ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.econ.cmu.ac.th/
ส่วนที่ ๒ สอบสัมภาษณ์และนาเสนอแผนงาน แสดงวิสัยทัศน์ แผนการดาเนินงาน
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ โดยจะสอบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- สอบสัมภาษณ์ โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ประสบการณ์
การทางาน ความชานาญ
- สอบ Present โดยการนาเสนอผลงานแสดงวิสยั ทัศน์ แผนการดาเนินงาน
แนวทางการพัฒนางานบริหารในคณะเศรษฐศาสตร์ ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
คัดเลือกฯ (คนละ ๒๐ นาที) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ช. เกณฑ์การตัดสิน
ส่วนที่ ๑ สอบข้อเขียน
ผู้ท่ผี ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะต้องได้รับคะแนนสอบข้อเขียนแต่ละหัวข้อ ไม่ตากว่
่ าร้อยละ
๕๐ คะแนนรวมทั้ง ๓ หัวข้อรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และนาเสนอ
แผนงาน แสดงวิสัยทัศน์ แผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๒ สอบสัมภาษณ์และนาเสนอแผนงาน แสดงวิสัยทัศน์ แผนการ
ดาเนินงาน
จะต้องได้รับคะแนนสอบสัมภาษณ์ และนาเสนอแผนงาน แสดงวิสยั ทัศน์
แผนการดาเนินงาน แนวทางการพัฒนางานบริหารในหน่วยงาน ไม่ตากว่
่ าร้อยละ ๗๐ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกฯ จักนาผลคะแนน ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ มารวมกัน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมี
คะแนนผ่านตามเกณฑ์การตัดสินในทุกส่วน และมีคะแนนสูงสุด จะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ หากบุคคลดังกล่าวสละสิทธิใ์ ห้พจิ ารณาจากผูท้ ี่ได้ผา่ นเกณฑ์ในลาดับ
ถัดมา
ในกรณีท่ผี ู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยทีม่ ิได้สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานทีต่ นสังกัด (คณะ/สถาบัน/สานัก) พร้อมทั้งยินดีท่จี ะให้ตัดโอน
อัตรามาสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ในกรณีท่บี ุคคลดังกล่าวได้รับการคัดเลือก
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ซ. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ป้ายประกาศ
คณะเศรษฐศาสตร์ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.econ.cmu.ac.th/
ดาวน์โหลด : ใบสมัครตาแหน่ง เลขานุการสานักงานคณะเศรษฐศาสตร์
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒๗

ธันวาคม

๒๕๕๖

(ดร.พิสิฐ ลีอ้ าธรรม)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งเลขานุการสานักงาน
สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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