


  
 
 
 

 
     ประกาศส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 
ต าแหน่งพนักงานปฏิบัตงิาน 

------------------------------------------------------ 

  ด้วย ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบรรจุเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยประจ ำ ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จ านวน ๑ อัตรา เลขที่ต ำแหน่ง E๐๓๐๐๖๒ 
อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๒๐,๒๕๐.- บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมข้อ ๖ แห่งข้อบังคับ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเปลี่ยนเส้นทำงชีวิตเกษียณก่อนก ำหนด 

        ๓. ได้รับปริญญำตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ทำงกำรบริหำร บริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ 
รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ รัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ นิติศำสตร์ คณิตศำสตร์ สถิติ ศึกษำศำสตร์ สังคม
วิทยำ สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ จิตวิทยำ ศิลปศำสตร์ อักษรศำสตร์ นิเทศศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์  

     ๔. มีทักษะกำรใช้โปรแกรม Microsoft Office 
     ๕. หำกเป็นชำยต้องพ้นกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว 

       ๖. มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ฟัง พูด อ่ำน เขียน และท ำควำมเข้ำใจสำระส ำคัญของ
เนื้อหำต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี โดยต้องแสดงหลักฐำนผลกำรสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ ได้แก่ 
CMU-eTEGS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET หรือ KU-EPT หรือ IELTS หรือ TOEFL-ITP หรือ TOEFL-IBT หรือ 
TOEIC อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่สอบภำยใน ๒ ปี โดยมีเกณฑ์/คะแนนขั้นต่ ำ ดังนี้ 

 

 
 
 

 /ข. วัน เวลำ... 
 

รายการสอบความรู้ความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์/คะแนนขั้นต่ าในการสอบ 
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

CMU-eTEGS ๔๕  
CU-TEP ๔๕  
TU GET ๕๐๐  
KU-EPT ๕๐  
IELTS ๔.๕  

TOEFL-ITP ๔๕๐  
TOEFL-iBT ๔๕  

TOEIC ๕๕๐  



๒ 

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ส ำนักหอสมุด 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ https://library.cmu.ac.th  เมนู ประกำศจัดซื้อ-จัดจ้ำง รับสมัครงำน โดยมีวิธีกำรสมัคร ดังนี้ 

๑. ยื่นใบสมัครและเอกสำรได้ที่ หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนส ำนัก ชั้น ๕ 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๗  ๑๔  ๒๑  ๒๘ พฤษภาคม และ ๔  ๑๑  ๑๘  ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๒. ส่งเอกสำรสมัครผ่ำนทำงไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน มำยัง หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
ระหว่างวันที ่๕ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยใบสมัครและเอกสำรต้องถูกต้อง ครบถ้วน ลงลำยมือชื่อ
รับรองส ำเนำทุกฉบับ และถึงหน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ ภายในวันที ่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมหมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๔ ๔๕๒๒ ทั้งนี้ หำกผู้สมัครมีจ ำนวนน้อย ส ำนักหอสมุด
อำจขยำยเวลำในกำรรับสมัครตำมควำมเหมำะสม 

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 
๑. ใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
๒. แบบแจ้งสถำนภำพกำรเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
๓. ส ำเนำคุณวุฒิกำรศึกษำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ 

๓.๑ หำกได้รับใบปริญญำบัตรแล้ว ให้ใช้ส ำเนำใบปริญญำบัตร 
๓.๒ ส ำเนำใบรับรองคุณวุฒิจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยหรือ  
      สถำบันกำรศึกษำ และต้องส ำเร็จกำรศึกษำภำยในวันที่ปิดรับสมัคร  
      โดยต้องระบุวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำไว้ด้วย 

๔. ส ำเนำระเบียนถำวรหรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๕. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๖. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๗. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๘. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ ขนำด ๒ x ๒.๕ นิ้ว จ ำนวน ๑ รูป 
๙. ส ำเนำเอกสำรรับรองกำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร (กรณีเป็นชำย) จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๑๐. ส ำเนำหลักฐำนผลกำรสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
     ทำงภำษำอังกฤษที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมก ำหนด  

                               ไดแ้ก่ CMU-eTEGS หรือ CU-TEP หรือ TU GET หรือ  
KU-EPT หรือ IELTS หรือ TOEFL-ITP หรือ TOEFL-iBT หรือ  
TOEIC อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่สอบภำยใน ๒ ปี 
(ขอให้น ำหลักฐำนผลกำรสอบฉบับจริงมำแสดงในวันที่สมัครด้วย) 

ง.  ก าหนดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) 
              ๑. สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)  
                  ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ 
                  ควำมรู้เกี่ยวกับงำนสำรบรรณ และระเบียบงำนสำรบรรณ 

                        ๒. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
                  ทักษะด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะกำรสืบค้น 

/จ. รำยชื่อ... 












