
 

  
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 
------------------------------ 

ด้วยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 
อ ัตราเง ินเด ือน ๒๐,๒๕๐ บาท จำนวน ๔ อ ัตรา ตำแหน ่งเลขท ี ่  S๒๕๔๐๐๐๑  – S๒๕๔๐๐๐๔  
สังกดัวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. ต้องเป็นผู ้มีคุณสมบัติทั ่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓  
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด 
3. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
4. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี  
5. มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานที่ต้องมีการประสานร่วมกับคนอ่ืนได้ดี 
6. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ 
7. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft 

Office พ้ืนฐาน เช่น Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างด ี
 

ข. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงานที่มอบหมาย 
ตำแหน่งเลขที่ S๒๕๔๐๐๐๑ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่

ต่ำกว่านี้ สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งอย่างน้อย ๒ ปี 
มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Data Analytics) และมีการพัฒนาตนเองใน
ด้านการตลาด การขาย การสื่อสาร การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ด้านงานพัฒนาเครือข่ายดูแลงานด้านการสำรวจ รวบรวมและประสานงานพันธมิตรภายในมหาวิทยาลัยใน
ฐานะผู้สร้างหลักสูตร และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในฐานะกลุ่ มเป้าหมายและพันธมิตร ทำการวิจัย
ความต้องการด้านหลักสูตรของกลุ ่มเป้าหมายทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์กร สนับสนุนส่วนงาน  
และร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จัดการอบรมสร้างกรอบความคิดเชิงธุรกิจ 
(Business mindset) ให ้ส ่วนงานในมหาว ิทยาล ัยเพื ่อการสร ้างหลักส ูตรที ่ตอบโจทย์ความต้องการ  
ของกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการร่วมกับงานการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนาจากฐานความ
ต้องการ แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคลผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ (B๒C) และสร้างความร่วมมือในระดับ
องค์กร (B๒B) เพื่อนำเสนอหลักสูตรที่ผ่านการพัฒนาจากงานวิจัย รวมถึงวางแผน สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาเน้นแก้ปัญหาชุมชน 
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ตำแหน่งเลขที่ S๒๕๔๐๐๐๒ - S๒๕๔๐๐๐๔ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุก
สาขาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานนวัตกรรมการศึกษา ดูแลงานด้านการวางแผน  
การบริหารงานโดยรวมภายใต้งานนวัตกรรมการศึกษา  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
กำหนดเป้าหมาย บริหารกลยุทธ์ และวางแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายทำหน้าที่พัฒนาข้อเสนอ
โครงการหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิต (Skills๔Life) โครงการมีดี พลังเกษียณสร้างชาติ และโครงการ EdSociate 
การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาสำหรับครู-อาจารย์ไทย บริหารจัดการโครงการตั้งแต่วางแผนการดำเนินงาน
โครงการกำหนดเป้าหมาย ตัวช ี ้ว ัด ประสานงาน ดำเนินงาน ติดตามเพื ่อให้โครงการบรรลุผลผลิต  
และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 
โดยจัดทำรายงานแสดงผลงานและวางแนวทางการพัฒนางานด้านการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
กำหนดไว้ หากมีประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวข้องกับตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ค. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ 

(CMU-HR Recruitment) ทางเว ็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment  เพื ่อใช ้ประกอบการ
พิจารณาเบื้องต้น  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร  
ณ เวลา ๑๖.๓๐ น.) 

ง. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบไฟล์ (PDF) ในการสมัคร  
1. รูปถ่ายหน้าตรง 
2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนา Transcript(กรณีเป็นหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยก่อนวันปิดรับสมัคร)  
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    

(กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)  
4. สำเนาทะเบียนบ้าน   
5. ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย)  
7. ประวัติโดยย่อ (Profile) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)และหลักฐาน/เอกสารแสดง

ประสบการณ์การทำงาน 
8. แบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ถ้ามี)  

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งลงวันที่กำกับไว้ 
 

จ. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากแฟ้มสะสมผลงาน 
ตำแหน่งเลขที่ S๒๕๔๐๐๐๑  
1. ประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวข้อง  (๖๐ คะแนน) 
2. ประวัตการพัฒนาตนเอง (๒๐ คะแนน) 
3. หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

(Data  Analytics) (๒๐ คะแนน) 
หมายเหตุ ผลรวมของคะแนนต้องไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
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ตำแหน่งเลขที่ S๒๕๔๐๐๐๒ - S๒๕๔๐๐๐๔ 
๑. ประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชน การบริหารโครงการหรืองานที่เก่ียวข้อง ( ๘๐ คะแนน) 
๒. งานพัฒนาการศึกษาหรือวิจัย (๒๐ คะแนน) 

หมายเหตุ ผลรวมของคะแนนต้องไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

ฉ. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  

ณ เว็บไซต์สมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ 
 

ช. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
1. สอบข้อเขียน ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   

๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ S๒๕๔๐๐๐๑ (๑๕๐ คะแนน) 
๑) ความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่สมัคร (๑๐๐ คะแนน) 
๒) ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (๕๐ คะแนน) 

๑.๒ ตำแหน่งเลขที่ S๒๕๔๐๐๐๒ - S๒๕๔๐๐๐๔ (๒๐๐ คะแนน) 
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (๕๐ คะแนน) 
๒) ความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่สมัคร (๑๐๐ คะแนน) 
๓) ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (๕๐ คะแนน) 

ผู ้ม ีส ิทธิ์ เข ้าร ับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องผ่านการสอบข้อเขียน โดยต้องได้คะแนน 
ในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

ทางเว็บไซต์รับสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (สถานที่สอบจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบข้อเขียน) 

3. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  (๑๐๐ คะแนน) 
ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมจากการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับแรก และลำดับต่อไป  
ตามลำดับคะแนน  

กรณีที่ดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาเกณฑ์การตัดสินตามข้อ ง. แล้วไม่มีผู้สมัครผ่านการ
คัดเลือกตามเกณฑ์ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครจำนวนหนึ่งที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับ
การสัมภาษณ์และดำเนินการในขั ้นตอนอื่น  ๆ เพื ่อให้ได้ผู ้ผ่านการคัดเลือกโดยการพิจารณาตัดสินของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด  

 
 
 
 
 

/ประกาศผลการคัดเลือก... 
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