เรื่อง

ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจําศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Representative)

ด้วยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานประจํา
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sale Representative) วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบ ว่างอยู่ 1 อัตรา และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้า
รับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจําศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ของศูนย์บริการฯ ในตําแหน่งที่ว่างดังกล่าว จึง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้.1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 7 แห่งประกาศ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงิน ศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก พ.ศ.2561
1.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
1.3 มีประสบการณ์ทางด้านการขาย การตลาด การวางแผนการขาย การตลาด การดูแลลูกค้าองค์กร การ
บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือมีประสบการณ์ในสายงานโรงพยาบาลหรือธุรกิจสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
1.4 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
1.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกําหนด
1.6 มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
1.7 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office
1.8 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานได้อย่างเหมาะสม
1.9 มีความสามารถในการติดต่อ การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล และการประสานงานได้เป็นอย่างดี
1.10 มีความสามารถในการศึกษา การจัดการ การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล อย่างเป็นเหตุเป็นผล
1.11 มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
1.12 สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่รถยนต์ สามารถนํารถยนต์มาใช้งานได้
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะ
เทคนิคการแพทย์ หรือ http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc/recruit.html โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) คณะเทคนิค
การแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาเปิดทําการของศูนย์บริการฯ) สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053 - 93 6027 ต่อ 103 (คุณดุชมณีกร)
3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร
1. สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษา
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดําขนาด 1 นิ้ว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
5. สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สําหรับเพศชาย)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 รูป
1 ฉบับ
/6. ใบรับรอง...

-26. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
1 ฉบับ
8. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสําคัญการหย่า ฯลฯ (ถ้ามี)
4. รายละเอียดและวิธีการสอบคัดเลือก
1. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จะดําเนินการคัดเลือกจากใบสมัครและเอกสารประกอบ (portfolio)
ที่ท่านส่งมา เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ผู้สมัครต้องจัดทํา PowerPoint เพื่อนําเสนอแผนการขายที่จะเพิ่ม
ยอดขายและให้ศูนย์บริการประสบความสําเร็จ (ไฟล์นําเสนอควรอยู่ระหว่าง 5 – 10 sheet) และให้ส่ง
ไฟล์ดังกล่าวทางอีเมล์ ams.csc@hotmail.com โดยให้ท่านตั้งชื่อไฟล์และชื่อเรื่องที่จะส่งอีเมล์ ดังนี้
SE-(ชื่อ นามสกุล) อาจจะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา (ทั้งนี้เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน กรุณาแนบเอกสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือก แนบมาพร้อมใบสมัคร)
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 1 ทางศูนย์บริการฯ จะดําเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
โดยผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องผ่านการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา (กรุณาศึกษา
รายละเอียดการเข้ารับการทดสอบฯ ได้ตามภาคผนวกแนบท้าย)
3. สําหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา ให้รอเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
6. รายละเอียดและกําหนดการสอบคัดเลือก
วันที่/เวลา
รายละเอียด
สถานที่
20 มีนาคม 2562
ปิดรับสมัคร (เวลา 16.00 น.)
22 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ www.ams.cmu.ac.th/amscsc
(เวลา 13.30 น.)
ทางด้านจิตวิทยา
25 มีนาคม 2562
เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
(กรุณาศึกษารายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)
28 มีนาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ (ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)
ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก (ชั้น 2) อาคาร 4 ชั้น
คณะเทคนิคการแพทย์
1 เมษายน 2562
ประกาศผลการคัดเลือก
www.ams.cmu.ac.th/amscsc
(เวลา 13.30 น.)
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

(ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ)
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ประธานคณะกรรมการสรรหา

ประกาศภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ที่ 1 /2562
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
…………………………………………………..

ตามที่ ค ณะ สถาบั น ส านั ก สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ขอความร่ ว มมื อ ภาควิ ช า
จิ ต เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่ อ ทดสอบบุ ค ลิ ก ภาพด้ า นจิ ต วิ ท ยาแก่ บุ ค ลากรที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก
เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ โดยช าระค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การทดสอบด้ ว ยตนเอง
ซึ่งไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานฯ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยตามระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย เชี ยงใหม่
จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ ผ่ านการทดสอบคั ด เลื อ กที่ จ ะเข้ ารั บ การตรวจบุ ค ลิ ก ภาพทางด้ านจิ ตวิ ท ยาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจตามระเบียบการเข้าตรวจของโรงพยาบาล
(ตามขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาดังแนบ)
2. ผู้เข้ารับการตรวจฯ ที่ยื่นบัตรแล้ว ไปตรวจที่ห้องตรวจ OPD เบอร์ 24 ในวันจันทร์และ
วันพุธ เวลา 08.30 – 11.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SMI
และไปช าระเงิน ค่าตรวจที่ศูนย์รับเงิน หลั ง จากนั้นนาใบเสร็จรับเงินไปยื่นที่ภ าควิช า
จิตเวชศาสตร์ เพื่อทดสอบบุคลิกภาพในเวลา 13.00 น.
3. ภาควิ ช าจิ ต เวชศาสตร์จ ะท าการตรวจทดสอบบุ ค ลิ ก ภาพด้ า นจิต วิ ทยา โดยใช้เ วลา
ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง เมื่อผลตรวจออกแล้ว จะส่งผลการตรวจให้หน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ศาสตราจารย์(เชีย่ วชาญพิเศษ) พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

๑
๒
๓
๔

ขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา
ติดต่อจุดที่ 1 เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วย (08.30 – 11.00 น.)
ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี หรือ ห้องเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (เบอร์ 19)
ผู้ป่วยใหม่ กรอกประวัติใหม่
ผู้ป่วยเก่า กรอกรายละเอียด ชือ่ -สกุล (HN)

ติดต่อห้องตรวจ OPD 24 เพื่อคีย์ข้อมูลในระบบ
ณ ชั้น 2 ตึกตะวัน กังวานพงศ์

ติดต่อชาระเงิน เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน
ณ ศูนย์รับเงิน 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
ตาแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
อัตรา 200 บาท
ตาแหน่ง อาจารย์แพทย์, ทันตแพทย์ อัตรา 500 บาท

นาใบเสร็จรับเงิน ไปยื่นที่ ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (13.00 น.)
เพื่อตรวจทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา
เข้าห้องสอบได้ไม่เกิน เวลา 13.30 น.

** หากมาที่ภาควิชาฯ แล้วยังไม่มีใบเสร็จรับเงิน
ให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 - 3 อีกครั้งครับ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053 935422 - 25
โทรสาร. 053 935426

