
 
ประกาศคณะนิติศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  

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

 

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เลขานุการผู้บริหาร) อัตราจ้างเดือนละ 17,060.- บาท 

จ านวน  1 อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

   ก.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้มคีุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แหง่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมว่่าด้วยการ 

     บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 

2. ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวติ : เกษียณก่อนก าหนด 

3. เป็นผูม้ีคุณวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา  

4. อายุไม่เกิน 35 ปี 

5. ความรูค้วามสามารถในการใช้คอมพิวเตอร ์เช่น โปรแกรม Microsoft Office 

6. เป็นผู้มคีวามสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างด ี(พูด/อ่าน/เขียน) 

7. เป็นผู้มบีุคลิกภาพดี มมีนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการที่ดี มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหนา้ได้ดี 

8. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 

9. หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

10. หากมีประสบการณ์ในการท างานต าแหนง่เลขานุการผู้บริหารจะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ 
  

ข. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูท้ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครและดูรายละเอียด

ได้ที่www.law.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป                   

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559  ในวันและ

เวลาราชการ หรอืสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารทั่วไป คณะนติิศาสตร์  โทรศัพท์  053 – 942911 
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ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องมายื่นในการสมัคร 

1. ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ     จ านวน    1   ฉบับ 

(ต้องผา่นการพิจารณาอนุมัตจิากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร) 

2. ส าเนาใบรับรองผลการศกึษา (Transcript)  จ านวน    1   ฉบับ 

3. ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน    1   ฉบับ 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน    1   ฉบับ 

5. รูปถ่าย ขนาด 2 นิว้       จ านวน    1   รูป 

6. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดอืน)            จ านวน    1   ฉบับ  

7. ส าเนาเอกสารรับรองประสบการณท์ างาน (ถ้ามี)   จ านวน    1   ฉบับ 

8. ส าเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)   จ านวน    1   ฉบับ 

9. ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOFEL IELTS หรอืผลสอบอื่นๆ ที่

สามารถเทียบกับผลคะแนน TOEIC TOFEL IELTS ได้ (ถ้ามี)  

ทั้งนีใ้นส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งลงช่ือและวันที่ไว้ทุกหนา้ 
 

ง.    หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

       คณะนิติศาสตร ์จะด าเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 หลังเวลา 15.00 น. ทางเว็บไซด์ http://www.law.cmu.ac.th 

 

รายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบ 

สอบข้อเขียน 

รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน 

 

วันที่  24 สงิหาคม 2559   

เวลา 08.30 – 09.00 น. 

หนา้ห้องเรียน LB1402 คณะนติิศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่ง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านงาน

เลขานุการ (50 คะแนน)  

 ความรูค้วามสามารถด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)  

วันที่  24 สงิหาคม 2559   

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หอ้งเรียน LB1402 คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมายเหต:ุ ก าหนดการขา้งต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 หลังเวลา 15.00 น. ทางเว็บไซด์ http://www.law.cmu.ac.th 

และให้ผูม้ีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์ทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจติวิทยา ในวันที่ 29 สงิหาคม 2559  

ทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจติวิทยา 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา  ณ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์                         

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ทดสอบเป็นผู้รับผิดชอบค่าทดสอบบุคลิกภาพทางด้าน

จติวิทยาด้วยตนเองในวันทดสอบ คนละ 170.- บาท 

ในวันที่  29 สิงหาคม 2559  ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจตามระเบียบการเข้าตรวจรักษาของ

โรงพยาบาล เวลา 08.30 น. ณ ประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระบารม ีโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชยีงใหม่ และเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจติวิทยา เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ภาควิชาจิต

เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่แนบมาพร้อมนี ้

รายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ ์

รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 

วันที่  31 สงิหาคม 2559   

เวลา 09.00 – 09.30 น.  

หนา้ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะนิตศิาสตร์ 

ด าเนนิการสอบสัมภาษณ์ วันที่  31 สงิหาคม 2559   

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

หอ้งประชุม 2 ช้ัน 2 คณะนิตศิาสตร์ 

หมายเหต:ุ ก าหนดการขา้งต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

จ.    การประกาศผลการคัดเลือก  

         ประกาศผลการสอบคัด เลือกในวันที่  2 กั นยายน 2559 เวลา 16.00  น .                               

ณ ส านักงานคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่หรอื www.law.cmu.ac.th 

 

        ประกาศ  ณ  วันที่    2    สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

 

 

      

                        ( ผูช่้วยศาสตราจารย์ชาตรี เรอืงเดชณรงค์ ) 

                                                       คณบดีคณะนิตศิาสตร์ 
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