เรื่อง

ประกาศศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินกิ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานประจําศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ตําแหนง พนักงานปฏิบัติงาน (เจาหนาที่บริหารงานลูกคา)

ดวยศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีอัตราพนักงานประจํา
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ตําแหนงพนักงานปฏิบัติงาน (เจาหนาที่บริหารงานลูกคา) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ วางอยู 1 อัตรา เลขที่ตําแหนง S4136056 และศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก มีความประสงคจะ
รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานประจําศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ของศูนยบริการฯ ในตําแหนง
ที่วางดังกลาว จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้.1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ 6. แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2553
1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยหากมีประสบการณทางดานการขาย การตลาด
การวางแผนการตลาด การดูแลลูกคาองคกร การบริหารงานลูกคาสัมพันธ หรือมีประสบการณในสาย
งานโรงพยาบาลหรือธุรกิจสุขภาพที่เกี่ยวของ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
1.3 ถาเปนชายตองผานการเกณฑทหารมาแลว
1.4 ตองไมเปนผูที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด
1.5 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี
1.6 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการใชงานชุดโปรแกรม Microsoft Office
1.7 สามารถใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานไดอยางเหมาะสม
1.8 มีความสามารถในการติดตอ การสื่อสาร การถายทอดขอมูล และการประสานงานไดเปนอยางดี
1.9 มีความสามารถในการศึกษา การจัดการ การวิเคราะหและสรุปผลขอมูล อยางเปนเหตุเปนผล
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 22 พฤศจิกายน 2559 (ในวันและเวลาเปดทําการของศูนยบริการฯ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดทางโทรศัพทหมายเลข 053 - 93 6027 ตอ 103 (คุณปริญญาฯ)
ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.ams.cmu.ac.th/amscsc/document/application.pdf
3. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร
1. สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพรอมระเบียนแสดงผลการศึกษา
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4. รูปถาย หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว และถายไวไมเกิน 6 เดือน
5. สําเนาใบผานการเกณฑทหาร (สําหรับเพศชาย)

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

-26. ใบรับรองแพทย (ออกไมเกิน 1 เดือน)
1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการผานงานหรือเอกสารแสดงวาเปนผูมีประสบการณ
ทางดานการขาย การตลาด การวางแผนการตลาด การดูแลลูกคาองคกร
การบริหารงานลูกคาสัมพันธ หรือมีประสบการณในสายงานโรงพยาบาล
หรือธุรกิจสุขภาพที่เกี่ยวของ
1 ฉบับ
8. หลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสําคัญการหยา ฯลฯ (ถามี)
4. รายละเอียดและวิธีการสอบคัดเลือก
1. ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก จะดําเนินการคัดเลือกจากใบสมัครและเอกสารประกอบ (portfolio) ที่
ทานสงมา โดยอาจจะมีการสอบถามขอมูลเบื้องตนจากการสัมภาษณประกอบการพิจารณา
2. ผูที่ผานการคัดเลือกตามขอ 1 ทางศูนยบริการฯ จะดําเนินการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ
โดยผูที่จะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ จะตองผานการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา (กรุณาศึกษา
รายละเอียดการเขารับการทดสอบฯ ไดตามภาคผนวกแนบทาย)
3. สําหรับผูที่ผานการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา ใหรอเขารับการสอบสัมภาษณตอไป
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
จะดําเนินการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบบุคลิกภาพทาง
จิตวิทยา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป ณ ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิค
การแพทย หรือทางเว็บไซต http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc โดยใหผูมีสิทธิเขารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา
มาเขารับการสอบในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแตเวลา 13.00 – 15.00 น. (กรุณาศึกษารายละเอียดการเขารับการ
ทดสอบฯ ไดตามภาคผนวกแนบทาย)
6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก จะดําเนินการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ ในวันที่ 6
ธันวาคม 2559 ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป ณ ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย หรือทาง
เว็บไซต http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc
7. 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 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
(ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ)
ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ประธานคณะกรรมการสรรหา

