
 
 
 

 
ประกาศสํานักงานบริหารงานวิจัย 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานโครงการ 
----------------------------- 

  สํานักงานบริหารงานวิจัย มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานโครงการ อัตรา
คาจางเดือนละ 21,000 บาท จํานวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสวนงานบริหารงานวิจัย สังกัดสํานักงาน 
บริหารงานวิจัย สํานักงานมหาวิทยาลัย ภายใตงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 
ปงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติของผูสมัคร 
1. ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ.2553 
2. ตองไมเปนผูที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด 
3. หากเปนเพศชายตองเปนผูผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนไมตองเขารับราชการทหาร

กองประจําการ 
4. คุณสมบัติทั่วไป 

- มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 30 ป นับถึงวันที่สมัคร 
- ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  
- มีความคลองตัวในการปฏิบัติงานเปนอยางดี มีความคิดสรางสรรค ชอบงานทาทาย เรียนรูไดไว มี
ความรับผิดชอบสูง กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และสามารถทํางานเปนทีมได 
- มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนองาน และสามารถทํางานที่ตองมีการประสานงานรวมกับคนอ่ืน
ไดด ี
- มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง สามารถทํางานภายใตความกดดันและตามเวลาที่กําหนดได 
- มีความยืดหยุนในการทํางานสูง มีไหวพริบ มีปฏิภาณในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี และ
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 
- มีความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอรพื้นฐาน และสามารถใชงานโปรแกรม Microsoft 
Office พื้นฐานไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และการบริหารจัดการขอมูลออนไลน 
(Google Drive/ One Drive) 
- หากมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษอยูในระดับดี อาจไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

5. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ตําแหนงที่ 1 ปฏิบัติงานดานประสานงานทั่วไป 
- ติดตอประสานงานในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
- มีทักษะในการฟง วิเคราะหจับประเด็น และจดจํารายละเอียดตางๆ ไดเปนอยางดี 

ตําแหนงที่ 2 ปฏิบัติงานดานกราฟกดีไซน 
- มีความสามารถดานการออกแบบ สรางแบบ และปรับปรุงดานกราฟกดีไซนใหทันสมัย สรางสรรค 
เพื่อการประชาสัมพันธ  
- มีความรูความสามารถในการถายภาพนิ่ง ถายภาพวดิีโอ และตัดตองานวิดีโอ 
- มีความรูความสามารถในการเขียนขาวประชาสัมพันธและการใชภาษาไทยในระดับด ี
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ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผูที่ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองโหลดใบสมัครดวยตนเองทางเว็บไซตสํานักงาน
บริหารงานวิจัย ขาวจากหนวยงาน>ขาวรับสมัครงาน (https://ora.oou.cmu.ac.th/) โดยสามารถสงใบสมัครดวย
ตนเองไดที่ สํานักงานบริหารงานวิจัย หรือทางอีเมล ora@cmu.ac.th กรุณาระบุชื่อเร่ืองในอีเมล “สงใบสมัครงาน”
พรอมแนบหลักฐานที่เก่ียวของ เพื่อใชประกอบการพิจารณาเบื้องตน ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 
ธันวาคม 2565 (ปดรับสมัครเวลา 16.30 น.)  

ค. เอกสารหลักฐานที่ตองแนบไฟล (PDF) ในการสมัคร  
1. สําเนาTranscript และหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
2. รูปถายหนาตรง (ไมสวมหมวกและแวนตา)   
3. สําเนาทะเบียนบาน 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

  (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) 
5. ใบรับรองแพทย (ออกไมเกิน 1 เดือน)   
6. หากเปนเพศชายตองยื่นหลักฐานที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร หรือหลักฐาน 

การไดรับการยกเวนไมตองเขารับราชการทหารประจําการ  
7. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
8. หนังสือรับรองการทํางานหรือเอกสารที่รับรองประสบการณ (ถามี)   

 หมายเหตุ – สําเนาหลักฐานแนบใหผูสมัครเขียนคํารับรอง“สําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อทุกฉบับ 

ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ และกรอกขอมูลในใบสมัครใหถูกตองครบถวน หากสํานักงาน
บริหารงานวิจัยตรวจสอบแลวพบวา ขอมูลและเอกสารการสมัครงานของผูสมัครไมเปนไปตาม ประกาศรับสมัคร
สํานักงานบริหารงานวิจัย จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครคร้ังนี้  

ง. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

 สํานักงานบริหารงานวิจัยจะทําการคัดเลือกผูสมัคร โดยพิจารณาคุณสมบัติสวนบุคคล และแฟมสะสม
งาน (Portfolio) โดยมีเกณฑการพิจารณาจาก ทักษะความรูความสามารถ ประวัติการทํางาน ผลงานที่โดดเดน และ
ความสามารถพิเศษตางๆ   
 ทั้งนี้ ใหอยู ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกผู มีสิทธิ์สอบ 
สัมภาษณ และใหถือการตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนที่สิ้นสุด 

จ. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

 สํานักงานบริหารงานวิจัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผานทาง
เว็บไซตสํานักงานบริหารงานวิจยั ขาวจากหนวยงาน>ขาวรับสมัครงาน (https://ora.oou.cmu.ac.th/) 
 กําหนดสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.     
ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริหารงานวิจัย 
 โดยนําเสนอความรูความสามารถ ประวัติการทํางาน ผลงานที่โดดเดน และความสามารถพิเศษ ตางๆ 
ไมเกิน 10 นาที (ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจงใหทราบลวงหนา) 
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 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากทัศนคติในการทํางาน ความรูความสามารถ ประสบการณ และ
บุคลิกภาพของผูเขาสอบ หากผูสมัครสอบมีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณดวย โดย
ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองไดรับคะแนนสอบสัมภาษณไมนอยกวารอยละ 80 และผูที่ไดรับคะแนนรวมสูงสุดจะเปนผูที่
ไดรับการคัดเลือกในลําดับแรก 

 ทั้งนี้ หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และใหผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนที่สิ้นสุด 

ฉ. ประกาศผลการคัดเลือก 

 ประกาศผลการคัดเลือกฯ ผานทางเว็บไซตสํานักงานบริหารงานวิจัย ขาวจากหนวยงาน>ขาวรับสมัคร
งาน (https://ora.oou.cmu.ac.th/) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 
 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่     7    เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   

 

 

     
  (รองศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์) 
  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารงานวิจัย 

 


