
 
 
  
 

 
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)    
--------------------------------- 

 ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบรรจุ                      
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จ านวน 2 อัตรา ต าแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 
S4131009 สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ ต าแหน่งเลขที่ S4131086 สังกัด                   
งานบริหารทั่วไป ส านักงานคณะเทคนิคการแพทย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
     1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับ 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
2) ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนก าหนด  

1.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
ต าแหน่งเลขที่ S4131009 

 สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ต าแหน่งเลขที่ S4131086 

สังกัด งานบริหารทั่วไป 
1. เพศชาย หรือ เพศหญิง หากเป็นชาย ต้องผ่านการ
เกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเข้ารับราชการ
ทหารเรียบร้อยแล้ว 

1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับ
ถึงวันสมัคร หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ
ได้รับการยกเว้นการเข้ารับราชการทหารเรียบร้อยแล้ว 

2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
ในสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง                                                                   

2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้  
สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง 

3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ได้แก่ 
Microsoft Word, Excel, Power Point, SPSS, การ
จัดท า Website, ฐานข้อมูล Database                          

3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
Microsoft Word, Excel, Power Point เป็นอย่างดี 

4. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (หากมีผลทดสอบ
ภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช่น TOEFL, IELTS หรือ TOEIC 
จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

4. มีปฏิสัมพันธ์ และทักษะการประสานงานระดับสูง 
สามารถท างานร่วมกับบุคคล/หน่วยงานได้ทุกระดับ 
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น สามารถปฏิบัติงาน
ได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถรับแรงกดดันได้ดี 
6. มีความสามารถในการสืบเสาะหาข้อมูล  
7. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (หากได้คะแนน 
TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ) 

 

 

 



ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 

1) สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.ams.cmu.ac.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" 
2) สมัครด้วยตัวเอง ณ งานบริหารทั่วไป ส านักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 อาคาร 3                   

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) 
3) สมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารไปยัง งานบริหารทั่ วไป ส านักงานคณะเทคนิค

การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สมัครงาน) เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ต าบลศรีภูมิ
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 (นับตั้งแต่วันประทับตราไปรษณีย์) 

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 
1) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา และส าเนา Transcript    จ านวน  1  ฉบับ 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน  1  รูป 
5) เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร   จ านวน  ๑  ฉบับ 
    (แบบ สด.8 หรือ แบบ สด.43)     
6) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)     จ านวน  1  ฉบับ 
7) เอกสารรับรองประสบการณ์ท างาน (ถ้ามี)     จ านวน  1  ชุด 

 ง. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  
 ในวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ณ ชั้น ๒ ส านักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้                       
จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในคราวเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ดังนี้ 

ต าแหน่งเลขที่ S4131009 
 สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ต าแหน่งเลขที่ S4131086 
สังกัด งานบริหารทั่วไป 

1. สอบข้อเขียน (60 คะแนน) 1. สอบข้อเขียน (60 คะแนน) 
ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 20 คะแนน ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 20 คะแนน 
ความรู้ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือ
ราชการ (ภายในและภายนอก) 10 คะแนน 

ความรู้ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือ
ราชการ(ภายในและภายนอก) 40 คะแนน 
  ความรู้เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
30 คะแนน 
2. สอบปฏิบัติ (40 คะแนน) 2. สอบปฏิบัติ (40 คะแนน) 
สอบความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
Microsoft Office (Word Excel, Power Point) SPSS, 
การจัดท า Website, ฐานข้อมูล Database 

ความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์  
ในโปรแกรม Microsoft Office (Word Excel, Power 
Point,)  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่  29  พฤศจิกายน  2562   

                                       
                (ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ) 

              คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 


