
 
 
 
 

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จ านวน  2  อัตรา 
----------------------------------------------- 

  ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ต าแหน่งเลขที่ EP080028 และต าแหน่งเลขท่ี
EP080029 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดงานยุทธศาสตร์และแผน ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์ นั้น 
 

บัดนี้ จะครบก าหนดการรับสมัครดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
น้อยราย ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ทั้ง 2 ต าแหน่ง
ตามรายละเอียดการสมัคร ดังนี้   
 

 ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1. ต าแหน่งเลขที่ EP080028 

1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต  
หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต มีประสบการณ์ในการท างานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

1.2 มีความสามารถในเชิงการคิด วิเคราะห์งานด้านยุทธศาสตร์และแผนได้เป็นอย่างดี  
1.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบกราฟ และโปรแกรม

พ้ืนฐานอื่นๆ ได้แก่ Microsoft Office (Excel, Power Point) Photoshop เป็นอย่างด ี
1.4 มีความสามารถในการเก็บข้อมูลส าคัญและจัดล าดับความส าคัญของงานได้เป็นอย่างดี 
1.5 อายุไม่เกิน 35 ปี 
1.6 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับด ี
1.7 มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี
1.8 มีจิตอาสา และจิตบริการ 
1.9 มีความอดทน และท างานเชิงรุกได้ 
1.10 รักในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหา มีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
1.11 หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
1.12 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ 
1.13 หากมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

 2. ต าแหน่งเลขที่ EP080029 
  2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาบัญชีบัณฑิต มีประสบการณ์ในการ

ท างานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2.2 มีความสามารถในเชิงการคิดวิเคราะห์งานด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการบัญชี 

 2.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบกราฟ และโปรแกรม
พ้ืนฐานอื่นๆ ได้แก่ Microsoft Office, Excel, Power Point, Photoshop เป็นอย่างด ี

 2.4. มีความสามารถในการเก็บข้อมูลส าคัญและจัดล าดับความส าคัญของงานได้เป็นอย่างดี 
  2.5 อายุไม่เกิน 35 ปี 

2.6 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับด ี
2.7 มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี
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2.8 มีจิตอาสา และจิตบริการ 
2.9 มีความอดทน และท างานเชิงรุกได้ 
2.10 รักในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหา มีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
2.11 หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
2.12 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ 
2.13 หากมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

  คุณสมบัติเพิ่มเติมของท้ัง 2 อัตรา  
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ 

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
- ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
- ไม่ เป็นบุคคลไร้ ความสามารถหรือคนเสมื อนไร้ ความสามารถหรือมีจิ ต ฟ่ัน เ ฟือน  

ไม่สมประกอบ มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
จ านวน 3 ท่าน หรือไม่เป็นโรคที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.บ. 

- ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวลักษณะเดียวกับ
ถูกพักงานหรือพักราชการ 

- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานใน
ก ากับของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น 

- ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

- ไม่เป็นผู้ที่ เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐเพราะกระท าผิดวินัย 

2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนก าหนด 

    ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ 
จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.) หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 110 
 

   ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นประกอบการรับสมัคร  
 ๑. ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิพร้อม Transcript  จ านวน  1  ชุด 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ชุด 
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซม. (ติดใบสมัคร)  จ านวน 1  รูป 
 5. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)    จ านวน  ๑  ชุด 

6. ส าเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร  จ านวน  1 ฉบับ 
 7. หนังสือรับรองจากสถานที่ท่ีเคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)   
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  ง. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
  คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุกคนในเบื้องต้น และ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบและคุณสมบัติเบื้องต้น ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเวปไซต์ 
www.agri.cmu.ac.th →ข่าวรับสมัครงาน 
 

  จ. หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการสอบคัดเลือก 
  1. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ (100 คะแนน)  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 

หัวข้อ เวลาและสถานที่สอบ 
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
ต าแหน่งเลขที่ EP080028 
ส่วนที่ 1  ความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
- ความรู้เกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์และแผน (30 คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ (10 คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ( 20  คะแนน) 
- ทัศนคติและแนวคิด (10 คะแนน) 
- ความรู้ด้านสารบรรณ (15 คะแนน) 
ส่วนที่ 2 สอบปฏิบัติ 
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
  (15 คะแนน) 

 
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 9.00-12.00 น. สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
เวลา 13.00-14.00 น. สอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

ต าแหน่งเลขที่ EP080029 
ส่วนที่ 1  ความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
- ความรู้เกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์และแผน (20 คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและหลักการบัญชี           

(30 คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ( 10  คะแนน) 
- ทัศนคติและแนวคิด (10 คะแนน) 
- ความรู้ด้านสารบรรณ (15 คะแนน) 
ส่วนที ่2 สอบปฏิบัติ 
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
  (15 คะแนน) 

 
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 9.00-12.00 น. สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
เวลา 13.00-14.00 น. สอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

 
 2.  ประกาศผลการสอบข้อ เขี ยน   ใน วันที่  20 กุมภาพันธ์  2566  ทางเวปไซต์   
www.agri.cmu.ac.th→ข่าวรับสมัครงาน 
 

 3. การสอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      เกณฑ์การพิจารณาเข้าสอบสัมภาษณ์ 
        ผู้ที่สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละรายวิชา
ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกและให้การตัดสินของ
คณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด  โดยการก าหนดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 
 

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


๔ 

 

 

  อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุในต าแหน่งดังกล่าว จะต้องเข้ารับการทดสอบความพร้อมสภาพ
ทางจิต ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การทดสอบความพร้อมสภาพทางจิต
มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ จ านวน 200 บาท โดยผู้ ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ 
คณะฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์ในการก าหนดวันทดสอบความพร้อมสภาพทางจิต)  
 

    ประกาศ  ณ วันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2566 

 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม) 

                                            คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
 

 
 

    

 


