
 
ประกาศคณะนิติศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  

(งานด้านอาคารและสถานที่) 

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

 

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (งานด้านอาคารและสถานที่) ต าแหน่งเลขที่ E320023

อัตราจา้งเดือนละ 17,060.- บาท จ านวน  1 อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

   ก.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 

2. ต้องไม่เป็นผู้พ้นจากราชการตามาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ 

(โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) 

3. เป็นผู้มคีุณวุฒิปริญญาตรทีุกสาขา 

4. สามารถอุทิศเวลาให้กับหนว่ยงานได้อย่างเต็มที่ 

5. สามารถท างานนอกเวลาราชการได้ 

6. มีความคิดรเิริ่มสามารถเสนอแนะแนวทางและความคิดริเริ่มในงานที่เกี่ยวข้องได้ 

7. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรอืได้รับการยกเว้น 

8. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  MS-Word, MS – Power point, MS –Excel 

และสามารถพิมพเ์อกสารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี

 

ข. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูท้ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครและดูรายละเอียด

ได้ที่ www.law.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560  ในวันและเวลาราชการ หรือ

สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารทั่วไป คณะนิตศิาสตร์  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 เดือน)   จ านวน    1   ฉบับ  

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

8. ส าเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)  จ านวน    1   ฉบับ 

 

ง.    หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

       คณะนิติศาสตร ์จะด าเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 หลังเวลา 15.00 น. ทางเว็บไซด์ http://www.law.cmu.ac.th 

 

รายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบ 

สอบข้อเขียน 

รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน 

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 

เวลา 08.30 – 09.00 น. 

หนา้ห้องเรียน LB 1402 คณะนติิศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า

ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 

  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการ  

จัดการอาคารสถานที่ 

- ด้านการปฏิบัติการ 

- ด้านการวางแผนงาน 

- ด้านการประสานงานกับ

หนว่ยงานภายในและภายนอก 

- ดา้นการบริการ 

วันที ่7 มิถุนายน 2560 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หนา้ห้องเรียน LB 1402 คณะนติิศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมายเหต:ุ ก าหนดการขา้งต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

http://www.law.cmu.ac.th/
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