ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตาแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
-------------------------------------ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุ
เป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้จากงานบริการสุขภาพสัตว์ ประจาปีงบประมาณ 2565 ตาแหน่ง
พนักงานบริการทั่วไป ตาแหน่งเลขที่ P300053 อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท เมื่อครบทดลองปฏิบัติงาน 4 เดือน ปรับ
อัตราเงินเดือนเป็น 9,340 บาท เพื่อช่วยสัตวแพทย์จับสัตว์ ทาความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ คอกพักสัตว์ป่วย
สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็ น ผู้ มีคุณสมบั ติทั่ว ไป ตามข้อ 6 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ว่าด้ว ยการบริห าร
งานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกาหนด
3. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
4. ต้องได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
5. หากมีประสบการณ์ด้านการดูแล ม้า โค กระบือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถยืดหยุ่นเวลาในการปฏิบัติงานเป็นกะช่วงเย็น กลางคืน
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ บางวันได้
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.vet.cmu.ac.th หรือ
ใบสมัครแนบท้ายประกาศ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ทาง e-mail : saraban_vet@cmu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 16.30 น. (ไม่รับใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5394 8006 ในวันและเวลาราชการ
และเมื่อ scan ไฟล์ใบสมัครส่งทาง e-mail : saraban_vet@cmu.ac.th เรียบร้อยแล้ว ให้นาใบสมัครมาแสดง
ในวันที่สอบสัมภาษณ์
ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการรับสมัคร
ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อและวันที่กากับ สาหรับเอกสารข้อ 3 ถึง 5 และ scan
เอกสารข้อที่ 1 - 9 เป็นไฟล์ PDF รวมกันเป็นไฟล์เดียว โดยเรียงลาดับเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา
ขนาด 1 นิ้ว และบุคคลรับรองต้องกรอกข้อมูลครบทั้ง 2 คน
จานวน 1 ฉบับ

เลขที่ประจาตัวสอบ………………..
รู ปถ่ ายขนาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใบสมัครคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็ นลูกจ้ างโครงการ

2 x 2 ½”

ตำแหน่งเลขที่:……………...................................................ตำแหน่งทีส่ มัคร:……………………………..............................
สังกัดส่วนงำน:……………….………….…………………………………………………………………………………………......………………
วุฒิกำรศึกษำที่ใช้สมัครสอบ : ………………………………………...………………………….………….…………………………………
(ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ใช้ในการสมัครสอบต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนวันปิดรับสมัคร)

1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว):………………………………….…………………………………………………………..
Name and Surname (Mr./Mrs./Miss):………………………………………………………………………………………...
1.2 วัน เดือน ปีเกิด : …………….…..…………………….……..… อายุ : …………….….ปี ……………..….เดือน…….…..วัน
เชื้อชาติ : ………….……… สัญชาติ : ………………….. ศาสนา : ……………………… กรุ๊ปเลือด : ……………....…..
1.3 สถานภาพ :
 โสด
 สมรส
 หย่า
 หม้าย
1.4 ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส : ……………………..………………………………………….………......………….…………………………
ที่อยู่/สถานที่ทางาน : ……………………………….……………………………………………………..……………………………
ตาแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 ภูมิลาเนาเดิม : ………………………………..……………………………………………….……………………………………………
1.6 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : …………………….. หมู่ที่ : ……………………..… ถนน : ………………………..………………………
ตาบล/แขวง : …………………………………………….……… อาเภอ/เขต : ………..………..………………………………
จังหวัด : …………………….……………รหัสไปรษณีย์ : ………………….…… โทรศัพท์ : ………………..............………
มือถือ : ……………..………..………………….. อีเมล์ : ……….………………………………………………….………………..
2. ประวัติกำรศึกษำ (โปรดระบุชื่อวุฒิที่ได้รับทั้งหมด เรียงลาดับจากวุฒิสูงไปหาวุฒิต่า)
ระดับการศึกษา

ชื่อวุฒิการศึกษา

สาขา/วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

สาเร็จเมื่อ พ.ศ.

ตาแหน่ง

งานที่รบั ผิดชอบ

เงินเดือน

เกรดเฉลี่ย

3. ประวัติกำรทำงำน
เดือน/ปีที่เข้าทางาน
จาก
ถึง

สถานทีท่ างาน

สาเหตุที่ออก
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4. ปัจจุบันประกอบอำชีพ :
อาชีพ ………………………………………….................... ตาแหน่ง : ………............…………………...………….…………
สถานที่ทางาน : …...…………………………………..………………………………… เงินเดือนสุดท้าย : ..…......………... บาท
วัน เดือน ปี เข้าทางาน :………………………………… โทรศัพท์ : ……………………………………………………………….……
ว่างงาน ระยะเวลา........................................... สาเหตุการว่างงาน............................................... ..............
5. ผลงำนทำงวิชำกำร (ถ้ำมี)
วิจัย

เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตารา

บทความ

ผลงานสิง่ ประดิษฐ์

6. ประวัติกำรฝึกอบรม
หลักสูตร

สถานทีฝ่ ึกอบรม

ประกาศนียบัตร

ระยะเวลา

7. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือควำมชำนำญพิเศษ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. บุคคลรับรองที่สำมำรถให้ข้อมูลเพิ่มเติม :
8.1 ชื่อ-นามสกุล : ……………….…..…………………………………………….… ความสัมพันธ์ :…………………………………
ระยะเวลาที่รู้จัก :…………………………..…………… ตาแหน่ง : …………………………………………………….……………
สถานที่ทางาน/ที่อยู่ : ………………………..……………………………………………….…………………………………………
โทรศัพท์ : ………………………………………………………. อีเมล์ : …………………………..…………………………………….
8.2 ชื่อ-นามสกุล : ……………….…………………………………………………… ความสัมพันธ์ :…………………………………
ระยะเวลาที่รู้จัก :…………………………..…………… ตาแหน่ง : …………………………………………………….……………
สถานที่ทางาน/ที่อยู่ : …………………………..…………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ : …………………………………………………..……. อีเมล์ : ……………………………………………………………….
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9. แจ้งสถำนภำพกำรเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
ข้าพเจ้าเป็นผู้กู้ยืมเงิน (กยศ./กรอ.)
ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กู้ยืมเงิน
*หมายเหตุ : กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงิน ให้กรอกแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
10. ข้อมูลอื่นๆ
10.1 เคยถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิด เกี่ยวกับกำรทำงำน หรือเคยถูกลงโทษทำงวินัย ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเบียบข้ำรำชกำร หรือตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด
ไม่เคย
เคยถูกล่าวหาว่า.........................................................................................................................................
ในปีพ.ศ......................ถูกลงโทษ...............................................ต้นสังกัด..................................................
10.2 เคยถูกล่ำวหำ ฟ้อง หรือถูกฟ้องคดี
ไม่เคย
เคย
เป็นผู้เสียหาย/โจทก์/ผู้ฟ้องคดี ข้อหา/ฐานความผิด........................................................
ศาล.................................................ผลคดี.........................................................................
เป็นผู้ต้องหา/จาเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี ข้อหา/ฐานความผิด.....................................................
ศาล.................................................ผลคดี.........................................................................
10.3 เคยเสพยำเสพติด หรือใช้สำรเสพติด
ไม่เคย
เคย
ปัจจุบันพ้นจากสภาพการใช้สารเสพติดเมื่อ.....................................................................
อยู่ระหว่างการตรวจรักษา เพื่อบาบัดการใช้สารเสพติด ณ โรงพยาบาล...........................
11. มีคุณสมบัติทั่วไปตำมข้อ 6 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2553
ดังแนบท้ำยประกำศรับสมัคร
ข้ำ พเจ้ ำรั บทรำบและยืนยันว่ำ เป็น ผู้มีคุณสมบัติตำม ข้อ 6 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2553 ทุกประกำร และมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรง
ตำมประกำศรับสมัคร และข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นควำมจริงทุกประกำร
หำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ตรวจพบภำยหลังว่ำ ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัค ร
หรื อ ข้อ ควำมในใบสมั ค รนี้ ไ ม่ ต รงกับ ควำมจริ ง ข้ ำ พเจ้ำ ยิน ยอมให้ เ พิก ถอนรำยชื่ อออกจำกบัญชี ผู้ ส มัค ร
ตลอดจนเลิกจ้ำง และฟ้องร้องดำเนินคดีกับข้ำพเจ้ำได้ทันที
(ลงชื่อ) ………….…………………………..ผู้สมัคร
ยื่นใบสมัครวันที่ ………/………………/….……..
(ลงชื่อ) ………….…………………………..ผู้รับสมัคร
รับใบสมัครวันที่ ………/………………/….……..

แบบแจ้งสถำนภำพกำรเป็ นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
เขียนที่.........................................................
วันที่...................................................
ชื่อ – นามสุกล............................................................................................................................. ............................
เลขที่บัตรประชาชน..............................................................วัน/เดือน/ปี เกิด..................................อายุ.............ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที.่ .............................................อาคาร.............................................ถนน.......................................
ตา บล/แขวง.........................................................................อา เภอ/เขต................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.................................เบอร์โทร.............................................
สมัครงานตา แหน่ง............................................................................................................................. ......................
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน (นายจ้าง).................................................................................................................................
1. ข้าพเจ้าขอแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังนี้
 เป็นผู้กู้ยืมเงิน (กยศ./กรอ.) ปัจจุบันคงเหลือภาระหนี้ประมาณ.........................................บาท
 ไม่ได้เป็นผู้กู้ยืมเงิน
2. ข้าพเจ้ายินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนของข้าพเจ้าได้ตามที่ กยศ. แจ้งมายังนายจ้างเพื่อชา ระเงินกู้ยืมคืนตาม
จานวนที่ กยศ. แจ้งให้ทราบ
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ กยศ. เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างได้และ
ยินยอมให้นายจ้างเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
4. หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าแจ้งสถานภาพเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ
พนักงานถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง และยินยอมให้นายจ้างไล่ออกโดยไม่ได้รับเงินชดเชยและค่าเสียหายใดๆ
ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลและคา ยืนยันดังกล่าวข้างต้น
ลงชื่อ ………….…………………………..…………..
(............................................................)

