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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ต าแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 
--------------------------------- 

ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ต าแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ต าแหน่งเลขที่ 
S4134091 จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,740 บาท สังกัด แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โดยมีภาระงาน/ลักษณะของงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
   ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
3. เพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)  
   หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
 
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 
- สมัครผ่ านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์  (CMU-HR e-Recruitment) ผ่ านทางเว็บ ไซต์ 

https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment (หลังจากสมัครผ่านระบบแล้วกรุณาตรวจสอบรายชื่อว่าอยู่ใน
ระบบแล้วหรือไม่อีกครั้ง) เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น (ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.                
ของวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นายธนกร การลักษณี  ต าแหน่ง                   
นักจัดการงานทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 053-935064 ในวันและเวลาราชการ  

 
ค. เอกสารหลักฐานในการสมัคร 
1. ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ                               จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา                           จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน                                     จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                              จ านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)  จ านวน 1 รูป 
6. ส าเนาเอกสารใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.9 หรือ สด.43)            จ านวน 1 ฉบับ 
7. หนังสือรับรองประสบการณท์ างาน (ถ้ามี) 

 (หมายเหตุ : เอกสารแนบทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment
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ง. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พร้อมแจ้งวัน 

เวลา และสถานที่ในการสอบ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(CMU-HR e-Recruitment) https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment หั ว ข้ อ  "ร า ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อ บ
สัมภาษณ์" 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  2566  

 
                (ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ) 

                คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ล าดับที่ ภาระงาน/ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

1 เปิด-ปิด ประตู/หน้าต่างในพ้ืนที่แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
2 ดูแลและท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องพัก ห้องประชุม รวมทั้งห้องเก็บ

วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพ้ืนที่แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก รวมทั้งโต๊ะและอ่างล้างมือใน
ห้องดังกล่าว 

3 ดูแลและท าความสะอาดคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพพร้อมจอภาพ เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของแขนงวิชา
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

4 ดูแลและล้างท าความสะอาด อบแห้งและฆ่าเชื้ออุปกรณ์  เครื่องแก้วและเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ทุกชนิดของแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก พร้อมทั้งจัดเก็บให้เป็นระเบียบพร้อม
ใช้งาน 

5 รับ-ส่งตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนของแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

6 บรรจุและจัดวางสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการและการสอบของกระบวนวิชาต่าง ๆ             
ที่รับผิดชอบโดยแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกในพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งใน
ส่วนของงานบริการวิชาการ 

7 ขนย้ายและจัดวางอุปกรณ์ที่ ใช้ในการฝึ กปฏิบัติการและการสอบของกระบวนวิชาต่าง ๆ                  
ที่รับผิดชอบโดยแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกในพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งใน
ส่วนของงานบริการวิชาการ 

8 ท าส าเนาและจัดท าเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน ข้อสอบ เอกสารประกอบ
ประชุมสัมมนา ของแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

9 ดูแลงานด้านการน าส่งหนังสือเข้า-ออกแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก รวมทั้งงานด้านพัสดุ 
งานบ้าน และงานธุรการของแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เช่น การดูแลจัดเก็บเอกสารหรือ
ข้อสอบที่ใช้แล้ว รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและข้อสอบที่ครบก าหนดการเก็บรักษาแล้วเพ่ือส่ง
ท าลายกับทางคณะต่อไป 

10 ปฏิบัติงานส่วนกลางของภาควิชาและคณะตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
11 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแขนงวิชาและคณาจารย์ในแขนงวิชา                  

จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
 


