
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกาศส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ต าแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริการส่วนหน้า)   

 
                   ด้วย ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีควำมประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงำนมหำวิทยำลัยชั่วครำว (พนักงำนส่วนงำน) ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติงำน จ ำนวน ๑ อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำง
เดือนละ ๑๗,๐๖๐ บำท ดังนี้ 
  ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมข้อ ๖ ของข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓  
 ๒. ส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิปริญญำตรี               
 ๓. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ได้เป็นอย่ำงดี 
 ๔. มีควำมรู้และช ำนำญในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่ำงด ี
 ๕. หำกเป็นชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรมำแล้ว             
 ๖. สำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำได้ 
  ๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครรับกำรคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ ที่งำนบริหำร
ทั่วไป ส ำนักงำนส ำนัก ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 20 
ธันวำคม ๒๕๖4 ในวันและเวลำรำชกำร สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำก  www.uniserv.cmu.ac.th หรือ ติดต่อ
สอบถำมได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐๕๓-๙๔๒๘๗๐ 

๓. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 
     ๑. เอกสำรรับรองคุณวุฒิ (ส ำเนำปริญญำบัตรและ Transcript)   ๑ ฉบับ 
 ๒. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน      ๑ ฉบับ 
 ๓. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน     ๑ ฉบับ 

          ๔. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน ๑ เดือน)    ๑ ฉบับ 
 ๕. ส ำเนำเอกสำรรับรองกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรกรณีเป็นชำย       ๑ ฉบับ 
 ๖. ส ำเนำเอกสำรรับรองประสบกำรณ์ท ำงำน (ถ้ำมี)   ๑ ฉบับ 
 ๗. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว  ๑  ใบ 

 
 

………/๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 

http://www.uniserv.cmu.ac.th/




                     
 
 
 

 
 
ประเภทบุคลากร 
          พนักงานมหาวิทยาลัย      พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)      พนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) 
 

ต าแหน่งเลขที่:……………...................................................ต าแหน่งทีส่มัคร:……………………………..............................  
สังกัดส่วนงาน:……………….………….…………………………………………………………………………………………......……………… 
วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ : ………………………………………...………………………….………….………………………………… 
    (ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ใช้ในการสมัครสอบต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร) 
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/สถานที่ท างาน : ……………………………….……………………………………………………..…………………………… 
      ต าแหน่ง : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.5 ภูมิล าเนาเดิม : ………………………………..……………………………………………….…………………………………………… 
1.6 ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขท่ี : …………………….. หมู่ที ่: ……………………..… ถนน : ………………………..……………………… 
      ต าบล/แขวง  : …………………………………………….……… อ าเภอ/เขต  : ………..………..……………………………… 
      จังหวัด : …………………….……………รหัสไปรษณีย์ : ………………….…… โทรศัพท์ : ………………..............……… 
      มือถือ : ……………..………..…………………..  อีเมล์  : ……….………………………………………………….………………..  
 

2. ประวัติการศึกษา (โปรดระบุชื่อวุฒิที่ได้รับทั้งหมด เรียงล าดับจากวุฒิสูงไปหาวุฒิต่ า)   
ระดับการศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอก สถาบนัการศึกษา ส าเร็จเมื่อ พ.ศ. เกรดเฉลี่ย 

      
      
      
      
      
3. ประวัติการท างาน   
เดือน/ปีที่เข้าท างาน สถานทีท่ างาน ต าแหน่ง งานที่รบัผิดชอบ เงินเดือน สาเหตุที่ออก 

จาก   ถึง         

       
       
       
 

รูปถ่ายขนาด 
  

2 x 2  ½”   
 

 
 
 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 ใบสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั 

  

 

เลขที่ประจ าตัวสอบ……………….. 
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4. ปัจจุบันประกอบอาชีพ  :  
        อาชีพ ………………………………………….................... ต าแหน่ง : ………............…………………...………….………… 
    สถานที่ท างาน : …...…………………………………..………………………………… เงินเดือนสุดท้าย : ..…......………... บาท   
    วัน เดือน ปี เข้าท างาน :………………………………… โทรศัพท์ : ……………………………………………………………….……  
        ว่างงาน  ระยะเวลา...........................................  สาเหตุการวา่งงาน............................................................. 
 

5. ผลงานทางวิชาการ (ถ้าม)ี  
วิจัย เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา บทความ ผลงานสิง่ประดษิฐ ์

    
    
    
    
    
 

6. ประวัติการฝึกอบรม   
หลักสูตร สถานทีฝ่ึกอบรม ประกาศนียบัตร ระยะเวลา 

    
    
    
    
    

 

7. ความรู้ ความสามารถ หรือความช านาญพิเศษ : 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. บุคคลรับรองที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม : 

8.1 ชื่อ-นามสกุล : ……………….…..…………………………………………….… ความสัมพันธ์ :………………………………… 
     ระยะเวลาที่รู้จัก :…………………………..…………… ต าแหน่ง : …………………………………………………….……………   

 สถานที่ท างาน/ที่อยู่ : ………………………..……………………………………………….…………………………………………  
         โทรศัพท์ : ………………………………………………………. อีเมล์ : …………………………..…………………………………….  

8.2 ชื่อ-นามสกุล : ……………….…………………………………………………… ความสัมพันธ์ :………………………………… 
     ระยะเวลาที่รู้จัก :…………………………..…………… ต าแหน่ง : …………………………………………………….……………   

 สถานที่ท างาน/ที่อยู่ : …………………………..…………………………………………………………………………………………  
         โทรศัพท์ : …………………………………………………..……. อีเมล์ : ……………………………………………………………….  
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9. แจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
             ข้าพเจ้าเป็นผู้กู้ยืมเงิน (กยศ./กรอ.)   
             ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กู้ยืมเงิน 
*หมายเหตุ : กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงิน  ให้กรอกแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.)  
 

10. ข้อมูลอ่ืนๆ 
10.1 เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดเกี่ยวกับการท างาน หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย ตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด 
             ไม่เคย   
             เคยถูกล่าวหาว่า.........................................................................................................................................  
    ในปีพ.ศ......................ถูกลงโทษ...............................................ต้นสังกัด................................ .................. 
 10.2 เคยถูกล่าวหา ฟ้อง หรือถูกฟ้องคดี 
             ไม่เคย   
             เคย   เป็นผู้เสียหาย/โจทก/์ผู้ฟ้องคดี  ข้อหา/ฐานความผิด........................................................ 

ศาล.................................................ผลคดี......................................................................... 
 
 

เป็นผู้ต้องหา/จ าเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี ข้อหา/ฐานความผิด..................................................... 
ศาล.................................................ผลคดี................................................. ........................ 

 10.๓ เคยเสพยาเสพติด หรือใช้สารเสพติด 
             ไม่เคย   
             เคย   ปัจจุบันพ้นจากสภาพการใช้สารเสพติดเมื่อ............................................................ ......... 

อยู่ระหว่างการตรวจรักษา เพ่ือบ าบัดการใช้สารเสพติด ณ โรงพยาบาล........................... 
 

 

11. มีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553  
ดังแนบท้ายประกาศรับสมัคร 
 

           ข้าพเจ้ารับทราบและยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553  ทุกประการ และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรง
ตามประกาศรับสมัคร และข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ   
  หากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรวจพบภายหลังว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
หรือข้อความในใบสมัครนี้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้เพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้สมัคร 
ตลอดจนเลิกจ้าง และฟ้องร้องด าเนินคดีกับข้าพเจ้าได้ทันที  
 

 
 
 
 
 

                  (ลงชื่อ) ………….…………………………..ผู้สมัคร  
               ยื่นใบสมัครวันที่ ………/………………/….…….. 
 

                  (ลงชื่อ) ………….…………………………..ผู้รับสมัคร  
               รับใบสมัครวันที่ ………/………………/….…….. 
 



แบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
      

  เขียนท่ี......................................................... 
 

    วนัท่ี................................................... 
 
ช่ือ – นามสุกล......................................................................................................................................................... 
เลขท่ีบตัรประชาชน..............................................................วนั/เดือน/ปี  เกิด..................................อาย.ุ............ปี 
ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี..............................................อาคาร.............................................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง.........................................................................อ  าเภอ/เขต.................................................................. 
จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์................................เบอร์โทร.......................................... 
สมคัรงานต าแหน่ง................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทั/หน่วยงาน (นายจา้ง)................................................................................................................................ 
 
1. ขา้พเจา้ขอแจง้สถานภาพการเป็นผูกู้ย้มืเงินของกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดงัน้ี 
             เป็นผูกู้ย้มืเงิน (กยศ./กรอ.)  ปัจจุบนัคงเหลือภาระหน้ีประมาณ.........................................บาท 
             ไม่ไดเ้ป็นผูกู้ย้มืเงิน 
2. ขา้พเจา้ยินยอมให้นายจา้งหกัเงินเดือนของขา้พเจา้ไดต้ามท่ี กยศ.  แจง้มายงันายจา้งเพื่อช าระเงินกูย้ืมคืนตาม
จ านวนท่ี กยศ. แจง้ใหท้ราบ 
3. ขา้พเจา้ยินยอมให้ กยศ. เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้ท่ีอยู่ในความครอบครองของนายจา้งได้และ
ยนิยอมใหน้ายจา้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
4. หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลท่ีข้าพเจ้าแจ้งสถานภาพเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจา้ปฏิบติัผิดระเบียบขอ้บงัคบั
พนกังานถือเป็นความผิดวินยัร้ายแรง และยินยอมให้นายจา้งไล่ออกโดยไม่ไดรั้บเงินชดเชยและค่าเสียหายใดๆ 
ทั้งส้ิน 

ขา้พเจา้ขอรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลและค ายนืยนัดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

                  ลงช่ือ ………….…………………………..  
                       (............................................................) 
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