เรื่อง

ประกาศศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินกิ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานชั่วคราวของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ระยะเวลา 6 เดือน
ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน (พนักงานการเงินและบัญชี)

ดวยศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีอัตราพนักงานชั่วคราวของ
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน
(พนักงานการเงินและบัญชี)
วุฒิการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ วางอยู 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,570.- บาท ระยะเวลาการจาง
ชั่วคราว 6 เดือน และศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกบรรจุเปน
พนักงานชั่วคราวของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ในตําแหนงที่วางดังกลาว จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้.1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ 6. แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
2553
1.2 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป โดยจะตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต
1.3 สําหรับเพศชาย ตองมีหลักฐานแสดงการผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน
1.4 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการใชงานชุดโปรแกรม Microsoft Office
1.5 ตองไมเปนผูที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูที่ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหติดตอขอรับใบสมัครไดที่ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิค
การแพทย หรือ www.ams.cmu.ac.th/amscsc/recruit.html โดยผูสนใจสามารถยื่นใบสมัครไดที่ ศูนยบริการเทคนิคการแพทย
คลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้น 2 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) คณะเทคนิคการแพทย ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (ในวันและเวลาเปดทําการของศูนยบริการฯ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทางโทรศัพท
หมายเลข 053 - 93 6027 ตอ 103 (คุณปริญญาฯ)
ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.ams.cmu.ac.th/amscsc/document/application.pdf
3. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร
1. สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพรอมระเบียนแสดงผลการศึกษา
1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบาน
1 ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1 ฉบับ
4. รูปถาย หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว และถายไวไมเกิน 6 เดือน 1 รูป
5. สําเนาใบผานการเกณฑทหาร (สําหรับเพศชาย)
1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย (ออกไมเกิน 1 เดือน)
1 ฉบับ
7. หลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสําคัญการหยา ฯลฯ (ถามี)

-24. รายละเอียดและวิธีการสอบคัดเลือก
1. คัดเลือกจากใบสมัครและเอกสารประกอบที่ทานสงมาเปนอันดับแรก
2. เมื่อผานการคัดเลือกจากใบสมัครแลว ทางศูนยบริการฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ โดยจะเปน
การสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Excel โดยจะทําการทดสอบในวันเสารที่ 30 กรกฎาคม 2559
ทั้งนี้สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติ ใหติดตามจากการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบ
ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
3. สําหรับผูที่ผานการสอบปฏิบัติ ทางศูนยบริการฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบบุคลิกภาพทาง
จิตวิทยา (กรุณาศึกษารายละเอียดการเขารับการทดสอบฯ ไดตามภาคผนวก 2. แนบทาย)
4. สําหรับผูที่ผานการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา ใหเขารับการสอบสัมภาษณตอไป
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบปฏิบัติ
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก จะดําเนินการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบขอเขียนและปฏิบัติ ในวัน
พุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป ณ ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย หรือทาง
เว็บไซต www.ams.cmu.ac.th/amscsc/recruit.html
6. วันและเวลาและสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.1 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
7.2 เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- วันจันทร-วันศุกร เวลา 07.30 - 08.00 น. และ/หรือ 17.00 – 20.00 น.
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
(ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ)
ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ประธานคณะกรรมการสรรหา
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ภาคผนวก 1
หนาที่ปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน (พนักงานการเงินและบัญชี)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

งานบันทึกรายรับ – รายจายในระบบบัญชี 3 มิติ
ออกใบเสร็จรับเงิน
จัดเก็บเอกสารทางการเงิน
ออกเช็ค และควบคุมทะเบียนการจายเช็ค
ดูแลควบคุมเงินสดยอย (เงินทดรองหมุนเวียน)
ดูแลควบคุมการสัญญาเงินยืมทดรอง
จัดทําเอกสารขออนุมัตเิ บิกจายเงินยืมทดรอง
ดูแลควบคุมใบเสร็จรับเงิน
จัดเตรียมเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน เงินสํารองทอน การออกใหบริการตรวจสุขภาพประจําป
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