เรื่อง

ประกาศศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินกิ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานประจําศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย

ดวยศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีอัตราพนักงานประจํา
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย เลขที่ตําแหนง S4136037 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ อัตราเงินเดือน 18,220.- บาท วางอยู 1 อัตรา และศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก มีความ
ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานประจําศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ของศูนยบริการฯ
ในตําแหนงที่วางดังกลาว จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้.1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ 6. แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2553
1.2 เปนผูมีคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
1.3 เปนผูครองใบประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย หรือในกรณีที่อยูใน
ระหวางการรอรับใบประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ใหแนบ
หลักฐานแสดงวาผานการสอบมาเพื่อยืนยันดวย
1.4 ตองไมเปนผูที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด
1.5 สามารถใชงานชุดโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี
1.6 สามารถใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานไดอยางเหมาะสม
1.7 มีความสามารถในการติดตอ การสื่อสาร การถายทอดขอมูล และการประสานงานไดเปนอยางดี
1.8 มีความสามารถในการศึกษา การจัดการ การวิเคราะหและสรุปผลขอมูล อยางเปนเหตุเปนผล
1.9 มีบุคลิกภาพดี และรางกายแข็งแรง
1.10 มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ
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
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาเปดทําการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทางโทรศัพท
หมายเลข 053 - 93 6027 (ติดตอคุณปริญญา : ฝายทรัพยากรบุคคล)
3. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร
1. สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพรอมระเบียนแสดงผลการศึกษา
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4. ใบประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
5. รูปถาย หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาขนาด 1 นิ้ว
6. ใบรับรองแพทย (ออกไมเกิน 1 เดือน)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 รูป
1 ฉบับ
/7. เอกสาร...

-27. เอกสารใบผานการเกณฑทหาร (กรณีผูสมัครเปนเพศชาย)
1 ฉบับ
8. หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสําคัญการหยา หนังสือรับรองการผาน
งาน ฯลฯ (ถามี)
4. รายละเอียดและวิธีการสอบคัดเลือก
1. คัดเลือกจากใบสมัครและเอกสารประกอบที่ทานสงมาเปนอันดับแรก
2. ทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา (กรุณาศึกษารายละเอียดการชําระเงินและการเขารับการทดสอบฯ ไดตามภาคผนวก
แนบทายประกาศฉบับนี้)
3. สําหรับผูที่ผานการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา ใหเขารับการสอบสัมภาษณตอไป
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบบุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก จะดําเนินการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบบุคลิกภาพทางดาน
จิตวิทยา ในวันจันทรที่ 17 กรกฎาคม 2560 ตั้งแตเวลา 14.00 น. ณ ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย
หรือทางเว็บไซต http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 053 - 93 6027 ทั้งนี้ใหผูที่มี
รายชื่อดังกลาว มาเขารับการการทดสอบบุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชา
จิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6. การทดสอบบุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา
ผูสมัครสอบจะตองเขารับการทดสอบบุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูทดสอบจะตองจายคาทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยาดวยตนเอง (ชําระในวันทดสอบ) จํานวนคนละ
170.- บาท โดยผูทดสอบบุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา (ผาน) จึงจะมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก (กรุณาศึกษารายละเอียด
การชําระเงินและการเขารับการทดสอบฯ ไดตามภาคผนวก แนบทายประกาศฉบับนี้)
7. รายละเอียดและวิธีการสอบคัดเลือก
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ ซึ่งจะประกาศรายชื่อ และวัน-เวลาในการสอบสัมภาษณ ภายหลังการทดสอบ
บุคลิกภาพทางดานจิตวิทยา เรียบรอยแลว
8. วันและเวลาในการปฏิบัติงาน
8.1 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
8.2 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
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

(ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ)
ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ประธานคณะกรรมการสรรหา
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