
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง รับสมัครผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ CSR 

-------------------------------------- 
ด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้อนุมัติโครงการ CSR เพ่ือสังคม : จ้างงานผู้สูงอายุ จ านวน 5 อัตรา และจ้างงาน 

ผู้พิการ  จ านวน 3 อัตรา รวมจ านวน 8 อัตรา เพ่ือมาปฏิบัติงานในคณะฯ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี สัปดาห์ละ 2 วัน อัตราจ้าง 325 บาทต่อวันต่อคน จึงมีความประสงค์ 
รับสมัครบุคคล ดังนี้  

1. จ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุ
1. ต าแหน่งพนักงานงานซักล้าง จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ซักล้าง ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
2. ต าแหน่งพนักงานท าสวน จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ดูแลสวน ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
3. ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย

ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
4. ต าแหน่งแม่บ้าน จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าทีดู่แลท าความสะอาดบริเวณโดยรอบภายในอาคาร

ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
5. ต าแหน่งพนักงานท าสวน จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวน ณ ส านักงานคณะคณะสัตวแพทยศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
กลุ่มผู้สูงอายุ 
1. อายุ 60 ปีขึ้นไป
2. มีสัญชาติไทย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
3. ไม่จ ากัดคุณวุฒิด้านการศึกษา
4. มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความกระตือรือร้นในการท างาน

2. จ้างงานกลุ่มผู้พิการ
1. ต าแหน่งพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ จัดเก็บเอกสาร สแกน

เอกสาร หรืองานธุรการอ่ืน ๆ ณ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ต าแหน่งพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ งาน

ธุรการ จัดเก็บเอกสาร สแกนเอกสาร หรืองานธุรการอ่ืน ๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
3. ต าแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านการรับโทรศัพท์ ติดต่อสื่อสารกับ

ผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 
กลุ่มผู้พิการ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่จ ากัดคุณวุฒิด้านการศึกษา
3. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา ไม่พิการด้านการได้ยิน สามารถสื่อสารได้
4. มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความกระตือรือร้นในการท างาน

  กลุ่มผู้พิการ สังกัดศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
1. ไม่จ ากัดเพศ
2. อายุ 18-40 ปี
3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office ได้
5. เป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (มีบัตรประจ าตัวผู้พิการ)
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการท างาน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้ 

ก. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ มาสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์  

ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาล หรือ Download ใบสมัคร 
ได้ที่ http://www.vet.cmu.ac.th หรือใบสมัครแนบท้ายประกาศ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ ข.) และ scan 
ไฟล์ใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งทาง e-mail : saraban_vet@cmu.ac.th และให้น าใบสมัครมาแสดงในวันที่สอบ
สัมภาษณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ทั้งนี้ สามารถติดต่อ
สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5394 8006 ในวัน และเวลาราชการ  

ข. เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อและวันที่ก ากับ scan เอกสารเป็นไฟล์ PDF รวมกันเป็นไฟล์

เดียว โดยเรียงล าดับเอกสาร ดังนี้  
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน  1 ฉบับ 
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก และแว่นตา (ส าหรับติดใบสมัคร) จ านวน  1 ฉบับ
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ (ผู้สมัครกลุ่มผู้พิการ) จ านวน  1 ฉบับ 

ค. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
คณะสัตวแพทยศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกใน วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 

สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html  

http://www.vet.cmu.ac.th/
mailto:saraban_vet@cmu.ac.th
https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html
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จ.  ก าหนดวันสอบและสถานที่สอบ 
1. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม Teleconference ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
และขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเตรียมเอกสารสมัครงานฉบับจริงมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ในเวลา 08.30 น.

2. ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่          7 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

(ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์) 
        คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html

