เรื่อง

ประกาศศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินกิ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานประจําศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ตําแหนงนักกายภาพบําบัด สังกัดคลินิกกายภาพบําบัดและธาราบําบัด

ดวยศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีอัตราพนักงานประจํา
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ตําแหนงนักกายภาพบําบัด วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ อัตรา
เงินเดือน 18,220.- บาท วางอยู 2 อัตรา และศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเขา
รับการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานประจําศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ของศูนยบริการฯ ในตําแหนงที่วางดังกลาว จึง
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้.1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ 6. แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2553
1.2 เปนผูมีคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขากายภาพบําบัด)
1.3 เปนผูครองใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด หรือผานการทดสอบความรูผูขอขึ้น
ทะเบียนและใบรับอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
1.4 ตองไมเปนผูที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด
1.5 สามารถใชงานชุดโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี
1.6 สามารถใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานไดอยางเหมาะสม
1.7 มีบุคลิกภาพดี และรางกายแข็งแรง
1.8 มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ
1.9 มีความสามารถในการติดตอ การสื่อสาร การถายทอดขอมูล และการประสานงานไดเปนอยางดี
1.10 มีความสามารถในการศึกษา การจัดการ การวิเคราะหและสรุปผลขอมูล อยางเปนเหตุเปนผล
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูที่ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหติดตอขอรับใบสมัครไดที่ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
คณะ
เทคนิคการแพทย หรือ http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc โดยผูสนใจสามารถยื่นใบสมัครไดที่
ศูนยบริการเทคนิค
การแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้น 2 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) คณะเทคนิคการแพทย
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันพุธที่ 2 เดือนกันยายน 2558 (ตามเวลาเปดทําการของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก) สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดทางโทรศัพทหมายเลข 053 - 93 6027 ตอ 103
3. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร
1. สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพรอมระเบียนแสดงผลการศึกษา
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4. ใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
หรือหลักฐานที่แสดงวาผานการทดสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียน
และใบรับอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
5. รูปถาย หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาขนาด 1 นิ้ว
6. ใบรับรองแพทย (ออกไมเกิน 1 เดือน)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 รูป
1 ฉบับ

-27. เอกสารใบผานการเกณฑทหาร (กรณีผูสมัครเปนเพศชาย)
1 ฉบับ
8. หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสําคัญการหยา หนังสือรับรองการผาน
งาน ฯลฯ (ถามี)
4. การทดสอบบุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา
ผูสมัครสอบจะตองเขารับการทดสอบบุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (เปดสอบเฉพาะวันจันทรและวันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.) และผูทดสอบจะตองจายคาทดสอบ
บุคลิกภาพทางจิตวิทยาดวยตนเอง จํานวนคนละ 170.- บาท โดยผูทดสอบบุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา (ผาน) จึงจะมีสิทธิเขา
รับการสอบคัดเลือก
หมายเหตุ : กรุณาสอบถามและติดตอจองคิวเขารับการทดสอบบุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา ไดที่ สํานักงาน
ศูนยบริการฯ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ในวันที่ยื่นใบสมัคร (สามารถดูรายละเอียดการชําระเงินและเขารับการ
ทดสอบบุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา ไดตามเอกสารแนบทาย)
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก จะดําเนินการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสัมภาษณ)
รวมถึงวัน – เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ในวันศุกรที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป ณ
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย หรือทางเว็บไซต http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc
6. วันและเวลาและสถานที่ในการปฏิบัติงาน
6.1 เวลาปฏิบัติงานปกติ
- วันจันทร-วันศุกร เวลา 07.30 - 16.30 น. (พัก 11.00 - 12.00 น.) หรือ
- วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.00 - 17.00 น. (พัก 12.00 - 13.00 น.) หรือ
- วันจันทร-วันศุกร ตามที่ไดรับมอบหมาย วันละ 8 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง)
- หยุดวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
6.2 เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- วันจันทร-วันศุกร เวลา 07.30 - 08.00 น. และ/หรือ 17.00 – 20.00 น.
- วันเสาร-วันอาทิตย เวลา 07.30 - 15.30 น. (พัก 12.00-13.00 น.)
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
6.3 สถานที่ปฏิบัติงาน
- ผูไดรับการคัดเลือก ตองสามารถปฏิบัติงานไดที่ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก (สาขามีโชคพลาซา)
และสามารถปฏิบัติงานไดที่ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก (คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

(ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ)
ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ประธานคณะกรรมการสรรหา

