
 
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโครงการ ต าแหน่งสัตวแพทย์ 
-------------------------------------- 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกบรรจุเป็น
พนักงานโครงการพัฒนาธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้จากงานบริการสุขภาพสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2566  ต าแหน่ง 
สัตวแพทย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,130 บาท จ านวน 3 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 

1. หน่วยอายุรกรรมและหออภิบาลสัตว์ป่วย จ านวน 1 อัตรา  
2. หน่วยฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต จ านวน 1 อัตรา 
3. หน่วยศัลยกรรมและวิสัญญี จ านวน 1 อัตรา 
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้  

 

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2553 
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนก าหนด 
3. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
4. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา  
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถยืดหยุ่นวันในการปฏิบัติงาน ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย ์
     และวันหยุดนักขัตฤกษ์ บางวันได้  

 

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ Download ใบสมัครงานตามลิงก์ 
https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html  พร้ อมแนบหลั กฐานการสมั คร งานตามข้ อ  ค .  
และ Scan เอกสารการสมัครงานทั้งหมดเรียงต่อเป็นไฟล์เดียว โดยส่งมาที่ e-mail : saraban_vet@cmu.ac.th 
ผู้สมัครจะต้องน าเอกสารสมัครงานฉบับจริงมาแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ การรับสมัครเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึง 
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น. ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  
0 5394 8006 ในวันและเวลาราชการ 
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ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการรับสมัคร  
ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อและวันที่ก ากับ ส าหรับเอกสารข้อ 4 ถึง 12 และ 

scan เอกสารเป็นไฟล์ PDF รวมกันเป็นไฟล์เดียว โดยเรียงล าดับเอกสาร ดังนี้  
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา 

ขนาด 1 นิ้ว และบุคคลรับรองต้องกรอกข้อมูลครบทั้ง 2 คน    จ านวน 1 ฉบับ 
2. แบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จ านวน 1 ฉบับ 
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ส าหรับติดใบสมัคร) จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษาปริญญาบัตร     จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (ระบุวันส าเร็จการศึกษา) จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ระบุวันส าเร็จการศึกษา)  จ านวน 1 ฉบับ 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน 1 ฉบับ 
8. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ 
9. ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน)     จ านวน 1 ฉบับ 
10. หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส าหรับผู้สมัครเพศชาย)  จ านวน 1 ฉบับ 
11. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทย์สภา  จ านวน 1 ฉบับ 
(เฉพาะผู้สมัครในต าแหน่งสัตวแพทย์)  
12. เอกสารผลงานหรือข้อมูลประวัติการท างาน (ถ้ามี)    จ านวน 1 ฉบับ    
13. หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี)      จ านวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ  เอกสารใบสมัครงานที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 
ส าหรับหลักฐานการสมัครงานอ่ืน ๆ ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมลงชื่อและวันที่ก ากับ  

 

ง. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
คณะสัตวแพทยศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 

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

จ. ก าหนดวันสอบและสถานที่สอบ   
1. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566  

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Teleconference ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
  ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครน าเอกสารสมัครงานฉบับจริงมาแสดงในเวลา 08.30 น.  
2. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
  ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

(ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์) 
                 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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