ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2560
(งบประมาณ)
ด้วยโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งและสังกัด
ตาแหน่งที่ 1

นักสถิติ สังกัดงานวิจัย
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2355 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 2 วิศวกรโยธา สังกัดงานบริหารทรัพย์สิน
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3881 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 3 วิศวกรไฟฟูา สังกัดงานซ่อมบารุง
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5375 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงินและบัญชี
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4738, (1)7-5193, (1)7-5194 จานวน 3 อัตรา
ตาแหน่งที่ 5 นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5202 , (1)7-5203 จานวน 2 อัตรา
ตาแหน่งที่ 6 นักวิชาการโภชนาการ สังกัดงานโภชนาการ
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4389, (1)7-4390 จานวน 2 อัตรา
ตาแหน่งที่ 7 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและ
กายวิภาค เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4384 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 8 นักวิชาการศึกษา สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5376 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 9 นักวิชาการช่างศิลป์ สังกัดงานเวชนิทัศน์
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5374 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 10 นักกายภาพบาบัด สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2043 จานวน 1 อัตรา

/ตาแหน่งที่...

-2ตาแหน่งที่ 11 นักกิจกรรมบาบัด สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5189 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 12 นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5188 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดงานวางแผนและพัฒนา
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4392 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 14 นักจิตวิทยา สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-6081 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 15 นักรังสีการแพทย์ สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา จานวน 1 อัตรา
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3355 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 16 นักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5372, (1)7-5373 จานวน 2 อัตรา
ตาแหน่งที่ 17 บรรณารักษ์ สังกัดงานห้องสมุด
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4391 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝุายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2229 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3360 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 20 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2224 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 21 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2230 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 22 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานควบคุมและปูองกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5378 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 23 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานสิทธิประโยชน์
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5377 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 24 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2038, (1)7-5773 จานวน 2 อัตรา
ตาแหน่งที่ 25 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม สังกัดงานเภสัชกรรม
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3886, (1)7-3887, (1)7-3884, (1)7-3885 จานวน 4 อัตรา
ตาแหน่งที่ 26 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานการเงินและบัญชี จานวน 5 อัตรา
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2273, (1)7-5195, (1)7-5196, (1)7-5197, (1)7-5198
/ตาแหน่งที่...

-3ตาแหน่งที่ 27 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4410 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 28 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเวชนิทัศน์
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2265 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 29 ผู้ช่วยพยาบาล สังกัดฝุายการพยาบาล
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2120, (1)7-2121, (1)7-2195 จานวน 3 อัตรา
ตาแหน่งที่ 30 ผู้ช่วยพยาบาล สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2104 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 31 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเภสัชกรรม
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4421 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 32 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานการเงินและบัญชี
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2310 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 33 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานสนับสนุนการบริการพยาบาล
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2285, (1)7-2305 จานวน 2 อัตรา
ตาแหน่งที่ 34 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานสานักงานผู้อานวยการ
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2292 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 35 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2295 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 36 พนักงานการแพทย์ สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3896 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 37 พนักงานการแพทย์ สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2156 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 38 หมอนวดแผนไทย สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2176 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 39 พนักงานกู้ชีพ สังกัดงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2053 จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 40 พนักงานเปล สังกัดงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2194 จานวน 1 อัตรา
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-42. อัตราค่าจ้าง
ตาแหน่งที่ 1
ตาแหน่งที่ 2 - 23
ตาแหน่งที่ 24 - 28
ตาแหน่งที่ 29 - 35
ตาแหน่งที่ 36 - 40

อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้าง

22,400
17,200
13,670
11,200
10,170

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุ ณสมบั ติ ทั่ วไป แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โ รฒ ว่ าด้ วยพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
พ.ศ. 2559 ตามข้อ 9 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน
หกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2. เป็นบุคคลล้มละลาย
3. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่
5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที่ กบบ. กาหนด
6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐเพราะกระทาผิดวินัย
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่งที่ 1 นักสถิติ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2355
สังกัดงานวิจัย
ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ ทางสาขาวิ ช าสถิ ติ ชี ว สถิ ติ ท าง
การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีพื้นฐานความรู้ด้านคาศัพท์ทางการแพทย์

/ตาแหน่งที่...

-5ตาแหน่งที่ 2 วิศวกรโยธา เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3881
สังกัดงานบริหารทรัพย์สิน
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาในด้านวิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางานใน
งานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 – 5 ปี สามารถจัดทารายงานคานวณและประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ได้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการประสานงาน และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ตาแหน่งที่ 3 วิศวกรไฟฟูา เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5375
สังกัดงานซ่อมบารุง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาในด้านวิศวกรรมไฟฟูาหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟูาหรื องานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ มี ค วามเข้ า ใจในหลั ก การ
บริหารงานบุคคล และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ตาแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5193, (1)7-5194, (1)7-4738
สังกัดงานการเงินและบัญชี
ได้รั บ ปริ ญญาตรี ห รื อคุณวุฒิ อย่า งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิช าการบัญชี สาขาวิช า
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิช าบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ตาแหน่งที่ 5 นักวิชาการพัสดุ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5202, (1)7-5203
สังกัดงานพัสดุ
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตาแหน่งที่ 6 นักวิชาการโภชนาการ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4389, (1)7-4390
สังกัดงานโภชนาการ
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขา วิชาวิทยาศาสตร์ ทางการอาหารสาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่งที่ 7 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4384
สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิคการแพทย์
เคมี วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ชีวเคมี
สาธารณะสุขศาสตร์
/ตาแหน่งที่...

-6ตาแหน่งที่ 8 นักวิชาการศึกษา เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5376
สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตาแหน่งที่ 9 นักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5374
สังกัดงานเวชนิทัศน์
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาศิลปะ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่งที่ 10 นักกายภาพบาบัด เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2043
สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ สาขาวิ ช า
กายภาพบ าบั ด ทางกายภาพบ าบั ด และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขา
กายภาพบาบัด หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด
ตาแหน่งที่ 11 นักกิจกรรมบาบัด เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5189
สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รือ เที ยบเท่า ได้ ไม่ ต่ ากว่ า นี้ ทางสาขาวิช าวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางกิจกรรมบาบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัด
ตาแหน่งที่ 12 นักเทคนิคการแพทย์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5188
สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อเทีย บได้ ไม่ ต่ากว่ านี้ ทางเทคนิ คการแพทย์ และได้ รั บ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ตาแหน่งที่ 13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4392
สังกัดงานวางแผนและพัฒนา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตาแหน่งที่ 14 นักจิตวิทยา เลขประจาตาแหน่ง (1)7-6081
สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยาคลินิก
ตาแหน่งที่ 15 นักรังสีการแพทย์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3355
สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางรังสีเทคนิคและได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
/ตาแหน่งที่...

-7ตาแหน่งที่ 16 นักประชาสัมพันธ์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5372, (1)7-5373
สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตาแหน่งที่ 17 บรรณารักษ์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4391
สังกัดงานห้องสมุด
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง
บรรณารักษาศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศึกษา
ตาแหน่งที่ 18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2229
สังกัดฝุายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่งที่ 19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3360
สังกัดสานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ ใ นทุ ก สาขาวิ ช า มี ความรู้ ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความคิดสร้างสรรค์
ในการปรั บปรุ งงานให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ มี ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอั งกฤษเบื้ องต้ นได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ หากมีประสบการณ์ในงานด้านจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตาแหน่งที่ 20 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2224
สังกัดงานบริหารทั่วไป
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่งที่ 21 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2230
สังกัดงานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
ได้รั บ ปริ ญญาตรี สาขาวิ ช าการศึ กษาปฐมวัย หรื อ คุ ณวุฒิ อื่นที่ เกี่ย วข้ องไม่ต่ากว่า นี้ และมี
ประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตาแหน่งที่ 22 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5378
สังกัดงานควบคุมและปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาบริหารธุรกิจ สถิติ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/ตาแหน่งที่...

-8ตาแหน่งที่ 23 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5377
สังกัดงานสิทธิประโยชน์
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐ ประศาสน์ศาสตร์ รัฐศาสตร์
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่งที่ 24 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2038, (1)7-5773
สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค
ตาแหน่งที่ 25 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3886, (1)7-3887,
(1)7-3884,(1)7-3885 สังกัดงานเภสัชกรรม
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
ตาแหน่งที่ 26 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2273, (1)7-5195,
(1)7-5196, (1)7-5197, (1)7-5198
สังกัดงานการเงินและบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ
(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ตาแหน่งที่ 27 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4410
สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป
ตาแหน่งที่ 28 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2265
สังกัดงานเวชนิทัศน์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป
ตาแหน่งที่ 29 ผู้ช่วยพยาบาล เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2120, (1)7-2121, (1)7-2195
สังกัดฝุายการพยาบาล
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ศึกษาวิชาสามัญและมีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่
/ตาแหน่งที่...

-9ตาแหน่งที่ 30 ผู้ช่วยพยาบาล เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2104
สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ศึกษาวิชาสามัญและมีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่
ตาแหน่งที่ 31 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4421
สังกัดงานเภสัชกรรม
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ
ตาแหน่งที่ 32 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2310
สังกัดงานการเงินและบัญชี
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่ านี้ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ
(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ตาแหน่งที่ 33 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2285, (1)7-2305
สังกัดงานสนับสนุนการบริการพยาบาล
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ
ตาแหน่งที่ 34 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2292
สังกัดงานสานักผู้อานวยการ
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ
ตาแหน่งที่ 35 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2295
สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ
ตาแหน่งที่ 36 พนักงานการแพทย์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3896
สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา
ส าเร็ จ การศึกษาระดับ มัธ ยมศึ กษาหรือเทียบได้ไม่ ต่ากว่านี้ และมีความรู้ความสามารถและ
ความชานาญงานในหน้าที่

/ตาแหน่งที่...

-10ตาแหน่งที่ 37 พนักงานการแพทย์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2156
สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ส าเร็ จ การศึกษาระดับ มัธ ยมศึ กษาหรือเทียบได้ไม่ ต่ากว่านี้ และมีความรู้ความสามารถและ
ความชานาญงานในหน้าที่
ตาแหน่งที่ 38 หมอนวดแผนไทย เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2176
สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
ผ่ านการอบรมหลั กสู ตรการนวดไทยของสถาบั นการแพทย์ แผนไทย 372 ชั่วโมงหรือหลั กสู ตร
การนวดอื่นที่กองการประกอบโรคศิลปะรับรอง
ตาแหน่งที่ 39 พนักงานกู้ชีพ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2053
สังกัดงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT 110 ชั่วโมง)
ตาแหน่งที่ 40 พนักงานเปล เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2194
สังกัดงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
4. ข้อกาหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตาแหน่งที่ 1 นักสถิติ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2355
สังกัดงานวิจัย
1. ให้คาปรึกษาในโครงการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. ประสานงานกับผู้วิจัยในการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ให้คาปรึกษาทางสถิติกับผู้วิจัย
4. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ จัดทารายงานสถิติตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
วิชาการและวิจัย
5. มีความรั บผิ ดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี และมีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงาน ให้ มี
ประสิทธิภาพ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
7. ถ้ามีประสบการณ์ในการทาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือมีผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/ตาแหน่งที่...

-11ตาแหน่งที่ 2 วิศวกรโยธา เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3881
สังกัดงานบริหารทรัพย์สิน
1. บริหารจัดการงานด้านการก่อสร้างและระบบต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
2. กากับควบคุมและการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 3 วิศวกรไฟฟูา เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5375
สังกัดงานซ่อมบารุง
1. ปฏิ บั ติ งานในฐานะหั วหน้ าหน่ วยที่ ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
3. วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
4. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
5. สนั บสนุ นข้อมู ลด้านวิศวกรรมเพื่อประโยชน์ในการประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5193, (1)7-5194, (1)7-4738
สังกัดงานการเงินและบัญชี
1. ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ
การบั ญชีทั่วไปของงส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่งที่ 5 นักวิชาการพัสดุ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5202, (1)7-5203
สังกัดงานพัสดุ
1. สามารถสรุปข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
2. ประเมินและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ เช่น วิธีการตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา
ตามระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรีว่ าด้ วยการพั สดุ พ.ศ.2535และฉบั บแก้ไขเพิ่มเติ ม และ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) และ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สามารถถ่ายทอด ให้
คาแนะนา ในการปฏิบัติงานได้
/3. สามารถ...

-123. สามารถวางแผนการการจัดซื้อสินค้าเข้าคลัง และจัดระบบคลังสินค้าให้มีความคล่องตัว
4. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในได้เป็นอย่างดี
5. สามารถติ ดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านั กงานโยธาธิการและผั งเมื อง
สานักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น
6. สามารถให้คาแนะนา ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ
7. สามารถแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานได้
8. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
ตาแหน่งที่ 6 นักวิชาการโภชนาการ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4389, (1)7-4390
สังกัดงานโภชนาการ
1. ปฏิบัติงานฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแนะนาและความรู้ด้านโภชนาการแก่หญิงตั้งครรภ์
คู่สมรส ญาติและประชาชนทั่วไป
2. วิเคราะห์ปัญหาด้านโภชนาการและแก้ไขภาวะทุพโภชนาโดยผู้รับบริการและญาติมีส่วนร่วม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
3. ร่วมเฝูาระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อภาวะโภชนาการใน
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน/โรคเบาหวาน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 7 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4384
สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
1. รับสิ่งส่งตรวจและลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ
2. รับผิดชอบงานย้อมสี ทางเซลล์วิทยา
3. อ่าน screening pap’s ให้พยาธิแพทย์
4. บันทึกผลการตรวจทางเซลล์วิทยานรีเวช และเซลล์วิทยาทั่วไป
5. ช่วยงานทางพยาธิวิทยากายวิภาค เช่น embedding, slides section ด้วยเครื่อง
microtome, ย้อมสี special staining, slides mounting, labeled No
6. ช่วยพยาธิแพทย์ในการตัดเนื้อด้วยตาเปล่า และนา block tissue เข้าเครื่อง processor
ตามขั้นตอน
7. เก็บข้อมูล และ ทาสถิติ ทางเซลล์วิทยา(ประจาเดือน,ประจาปี)
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/ตาแหน่งที่...

-13ตาแหน่งที่ 8 นักวิชาการศึกษา เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5376
สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office และการส่ง
ข้อมูลผ่านระบบ Internet และโปแกรมอื่น ๆ
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีความสามารถในการประสานงานดี
3. วางแผนติ ดตามกิ จ กรรมคุณ ภาพการศึ กษาตามตั ว ชี้ วัดมาตรฐานของหน่ ว ยงานภายใน
โรงพยาบาลชลประทาน
4. วางแผนและจัดทาแผนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. พัฒ นาและปรั บ ปรุ งเอกสาร/คู่ มือ ด้ านการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาให้ ถู กต้ อ งและเป็ น
ปัจจุบัน
6. ติดตามกิจ กรรมและประสานงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงพยาบาล
ชลประทานกับ ฝุายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
7. ร่วมวางแผนและดาเนินระบบการตรวจประเมินคุณภาพกายในโรงพยาบาลชลประทาน
8. รวบรวมและจัดทารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน
9. รวบรวม ติดตามความก้าวหน้า สรุปรายงานรายไตรมาสและสรุปรายงานประจาปีของงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชลประทาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารโรงพยาบาลชลประทาน
10. จัดทาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนสื่อต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลชลประทาน
11. ร่ ว มจั ด ประชุ ม และเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ภายใน
โรงพยาบาลชลประทานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
12. ร่วมวางแผนงานโครงการ การประชุม การอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 9 นักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5374
สังกัดงานเวชนิทัศน์
1. สามารถออกแบบและผลิตปูายประกาศ ปูายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ และสื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า งๆด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เช่ น Photoshop, Illustrator,
Corel Draw ฯลฯ
2. สามารถออกแบบ และตกแต่งสถานที่ในการจัดงานEvent งานนิทรรศการ ฯลฯ ให้เป็นไป
ในธีมหรือรูปแบบที่สอดคล้องกับงานนั้น ๆ
/3. สามารถ...

-143. สามารถสร้างชิ้นงานเสมือนจริงอย่างเช่น การปั้นหุ่น, โมเดล หรือตัวอย่างชิ้นงานต่าง ๆ ได้
เพื่อนามาใช้เป็นต้นแบบในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
4. มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความอดทนในการทางานและพร้อมจะปฏิบั ติหน้าที่ได้ทุกสถานที่ ทุก
เวลา สามารถแก้ไขสถานการณ์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ทางานเป็นทีมได้
5. ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสมารถทางวิช าการในการ
ทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการช่างศิลป์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 10 นักกายภาพบาบัด เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2043
สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
1. ทาหน้าที่บ าบั ดรักษาผู้ปุวยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทาง
ระบบประสาทและความพิการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยการใช้เครื่องมือและวิธีทาง
กายภาพบ าบั ด เช่น การใช้ความร้อน แสง เสี ยง ไฟฟูา หลั กสากลศาสตร์ การดัด การดึ ง
การนวด และการบริหารร่างกาย
2. ให้คาแนะนาแก่ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปุวยเพื่อฟื้นฟูสภาพของส่วนร่างกาย ที่เสื่อมสภาพ
หรือพิการให้กลับดีทั้งรูปและทางหน้าที่ ตลอดจนใช้เครื่องช่วยผู้พิการ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 11 นักกิจกรรมบาบัด เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5189
สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
1. คัดกรองตรวจประเมินและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการส่งเสริม ปูองกัน บาบัดและฟื้นฟูของ
ประชาชนที่ มีความบกพร่ อง ทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาเกี่ยวกั บเด็ก ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลงประยุกต์ ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัยและ
สิ่ งแวดล้ อม ของผู้ ที่ มีความบกพร่องหรื อพิ การทางร่ างกาย จิตใจ การเรี ยนรู้ และพัฒนา
เกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สารวจ วิจัย รวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรมบาบัด
3. ประสานการทางานร่ วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้กาหนดไว้
4. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ให้คาแนะน าเบื้องต้นด้านกิจกรรมบาบัด แก่ผู้ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมปูองกัน บาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจกรรมบาบัด
/6. มีความรู้...

-156. มีความรู้ความสามารถในงานกิจกรรมบาบัดอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
7. มีพฤติกรรมบริการที่ดี
8. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่
9. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
ตาแหน่งที่ 12 นักเทคนิคการแพทย์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5188
สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
2. เก็บตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
3. ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
4. บารุงรักษาเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
5. ให้คาปรึกษาทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์
6. สนับสนุนการเรียนการสอน/ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งอย่างดังกล่าวข้างต้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตาแหน่งที่ 13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4392
สังกัดงานวางแผนและพัฒนา
1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกากับตรวจสอบ
2. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ ประมาณการรายรับ และจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการคานวณต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)
4. เป็ น เจ้ าหน้ าที่ ชั้ นต้ น ท าหน้ าที่ ช่ วยศึ กษา วิ เคราะห์ วิ จั ย ประสานงาน ประมวลผล
พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกาหนดนโยบายจัดทาแผนโครงการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
5. มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
6. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด
7. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในหน้าที่
8. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย
9. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
/10. มีความสามารถ...

-1610. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล
11. มีความรู้ความสามารถในการจัดทาโครงการ วิเคราะห์ และประเมินโครงการได้
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตาแหน่งที่ 14 นักจิตวิทยา เลขประจาตาแหน่ง (1)7-6081
สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
1. ประเมิน สารวจวิเคราะห์สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อค้นหา
อธิบาย ทานายแนวโน้มพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาศักยภาพ แรงจูงใจความถนัด
บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต ในระดับเบื้องต้น
2. ให้ การปรึ กษา แนะแนว ปรั บพฤติ กรรม ฟื้ นฟู สภาวะทางจิ ตใจ สั งคม อารมณ์ ส่ งเสริ ม
พัฒนาการในระดับเบื้องต้น
3. ส่งเสริม ปูองกัน เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจของ
กลุ่ มเปู าหมาย โดยการวิเคราะห์ วางแผน ดาเนิ นการด้วยเครื่องมือและกระบานการทาง
จิตวิทยาเบื้องต้น
4. รวบรวม ศึกษา ข้อมูลงานวิจัย ด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อ ประกอบการวางแผน พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
6. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
7. ประสานการทางานร่ วมกันทั้ง ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
8. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ มีความเข้าใจ ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
10. ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทาแผนการ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 15 นักรังสีการแพทย์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3355
สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา
1. ให้บริการผู้ปุวยในด้านต่าง ๆ
/2. ให้คาแนะนา...

-172. ให้คาแนะนาในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้ปุวย เช่น เรื่องงานบริการของโรงพยาบาล การนัดหมายผู้ปุวย
เพื่อมาตรวจ และฟังผลการตรวจในด้านรังสีวินิจฉัย
3. ทาการตรวจผู้ปุวยด้านรังสีวินิจฉัยเกี่ยวกับวิชาเทคนิค ได้แก่
3.1 จัดเตรียมผู้ปุวย ถ่าย และบันทึกภาพส่วนอื่น ๆ ของร่างกายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ธรรมดา
และเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่
3.2 จั ดเตรี ยมผู้ ปุ วยถ่ายและบันทึกภาพเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ Mammogram (เฉพาะ
ผู้หญิง)
3.3 จัดเตรียมผู้ปุวยถ่าย และบันทึกภาพต่าง ๆ ของร่างกายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์พิเศษ CT
3.4 ช่วยเตรียมผู้ปุวยสาหรับการตรวจด้วยเทคนิคพิเศษ (Fluoroscope) การตรวจด้วยสารทึบ
รังสีต่าง ๆ และการตรวจ อัลตราซาวด์) ทาการถ่ายและบันทึกภาพ การตรวจด้วยวิธีพิเศษ
นั้น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5 มีความรู้เกี่ยวกับระบบ PACS
3.6 ดู แล บ ารุ งรั กษา เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ เพื่ อให้ อยู่ ในสภาพพร้ อมใช้ งานและเป็ นไปตาม
มาตรฐาน
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. สามารถเข้าปฏิบัติงานในเวรเช้า บ่าย ดึก หรือเวรนอกเวลาราชการได้
ตาแหน่งที่ 16 นักประชาสัมพันธ์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5372, (1)7-5373
สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
1. งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลชลประทาน
2. รับบริจาคทรัพย์ในนามโรงพยาบาลชลประทานจากผู้มีจิตศรัทธา
3. ให้บริการดูแลผู้บริจาค/ผู้มีอุปการคุณ เมื่อมาติดต่อที่โรงพยาบาลชลประทาน
4. จัดระบบ Fast track ในการรับการตรวจ
5. การดูแลเพื่อความต่อเนื่องและสร้างความประทับใจ
5.1 ประสานงานติดตามการนัดหมายต่าง ๆ
5.2 การเยี่ยมหน่วยงานหรือบุคคลในวาระสาคัญต่าง ๆ เช่น สวัสดีปีใหม่ การเยี่ยมไข้ ฯลฯ
5.3 การจัดส่งการ์ดอวยพรในวาระสาคัญเพื่อสร้างความประทับใจ
5.4 การประสานงานผู้ มี เกี ยรติ /ผู้ มี อุ ปการคุ ณ ในวาระต่ างๆ เพื่ อเชิ ญเข้ าร่ วมกิ จกรรม
โรงพยาบาลชลประทาน
6. ดาเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/ตาแหน่งที่...

-18ตาแหน่งที่ 17 บรรณารักษ์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4391
สังกัดงานห้องสมุด
1. พัฒนาห้องสมุดโรงพยาบาลชลประทานให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. บริหารจัดการห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งเน้นเป็น Electronic/digital Library
3. จัดหาหนังสือ วารสาร หรือสื่อต่างๆ เช่น Electronic Book, E-Journal, CD-Rom, DVD
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าห้องสมุดตามความเหมาะสม
4. ลงรายการทางบรรณานุกรมในรูป Marc record (Original Catalog)
5. วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกาหนดเลขหมู่และหัวเรื่องสิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ให้มีความถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
6. สืบค้นและสร้างฐานข้อมูลดรรชนีบทความภาษาไทย
7. ดูแลคลังหนังสือและสิ่งพิมพ์โดยคัดแยกหนังสือที่ชารุดเพื่อส่งซ่อมและพิจารณาจัดซื้อ
หนังสือให้มีความทันสมัย
8. บริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด แก่บุคลากรโรงพยาบาลชลประทานและนิสิตแพทย์, นิสิต
สหสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและผู้ใช้บริการประเภทบุคคลภายนอก
9. บริการยืมระหว่างหน่วยงานห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
10. จัดทาระเบียนข้อมูลสมาชิกห้องสมุดและปรับปรุงทะเบียนสมาชิกเก่า (ต่อบัตร)
11. บริการแนะนา/ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด และจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการแพทย์ และสหสาขาวิชา
12. จัดทาคู่มือแนะนาการสืบค้น วิธีการใช้งานฐานข้อมูลต่าง ๆ จัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือ
คู่มือการปฏิบัติงาน เขียนบทความเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
หน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล
13. ดาเนินการจัดทาหนังสือหาย (lost) และหนังสือชารุด (Damage)
14. บริการและตอบคาถามและช่วยค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์ และสหสาขาวิชา
15. งานทั่วไป เช่น ตรวจเช็คและทากิจกรรม 5 ส, งานพัฒนาคุณภาพ, งานบริหารความเสี่ยง
16. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ตาแหน่งที่ 18 เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2229
สังกัดฝุายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น ธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์ ร่าง
โต้-ตอบหนังสือราชการ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น จัดเก็บความเสี่ยงหน้างาน รายงานความ
เสี่ยงทุกเดือน จัดทา Service Profile ตอบข้อมูลรายงาน HOIR ของหน่วยงาน จัดทาบัญชี
ความเสี่ยง จัดทา ปย.2 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี นาเสนอผลงานทาง Power
Point ของหน่วยงาน และจัดทากิจกรรม 5 ส.
/2. ติดต่อ...

-192. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานส่งซ่อมสิ่งชารุดต่าง ๆ ระบบไฟฟูาสารองที่
จะต้องมีการดูแลอย่างละเอียดและทันเวลา ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟูา ระบบลิฟต์
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ดังนี้ เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการภายใน-ภายนอก
ร่างโต้-ตอบหนังสือราชการภายใน-ภายนอก จัดเก็บหนังสือราชการ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
ภายใน ออกเลขหนังสือราชการภายนอก พิมพ์หนังสือราชการ นาส่งหนังสือราชการภายนอก
ถ่ายสาเนาเอกสาร รวบรวมสถิติ ติดตามงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. ร่างโต้-ตอบหนังสือราชการ บันทึก จดรายงานการประชุมต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม
ประจาเดือนของหน่วยงาน รายงานการประชุมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ติดตามผลการการปฏิบัติ
ตามมติของที่ประชุม จัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติซื้อเครื่องมือช่าง, ซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทาหนังสือภายนอก
5. ประสานงานราชการในเรื่องต่าง ๆ สาหรับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย อานวยความสะดวกและ
ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและอานวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อราชการ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3360
สังกัดสานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
1. ปฏิบัติงานการจัดอบรมและประชุมวิชาการแก่นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน (IRB Staff,
Research Assistant) ประชุมวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
2. ปฏิ บั ติงานสนั บสนุ นการด าเนิ นงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิ จั ยในมนุ ษย์ ในการ
พิจารณาโครงการวิจัยในคน
3. ประสานงานเพื่อการจัดประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน
4. ดาเนินงานพิจารณาโครงการวิจัยเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน จักทาวาระการประชุม
5. ประสานงานด้านการเยี่ยมสารวจภายในเพื่อประกันคุณภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจั ยในคน และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินงานด้านการจัดเอกสาร
โครงการวิจัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 20 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2224
สังกัดงานบริหารทั่วไป
1. ปฏิบัติหน้าที่ที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล งาน
จัดระบบงาน งานจัดพิมพ์-ร่างโต้ตอบหนังสือ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ
/2. ติดต่อ...

-202. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานยานพาหนะของหน่วยงาน
4. ร่างโต้-ตอบหนังสือ บันทึก จดรายงานการประชุม
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
6. ปฏิบัติงานประสานงานราชการในเรื่องต่างๆ สาหรับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย อานวยความ
สะดวกและให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตลอดจนสนับสนุนอานวยความ
สะดวกแก่ผู้ติดต่อราชการ
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 21 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2230
สังกัดงานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
1. สารวจเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูประจาวัน ตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก ติดต่อผู้ปกครองและเด็ก ใน
กรณีที่เด็กไม่มาเรียนเกิน 3 วัน และในกรณีที่เกิดปัญหาอื่น ๆ
2. ดูแลให้เด็กปฏิบั ติตามกิจวัตรประจาวัน ให้เด็กดาเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและเหมาะสมกับ
พัฒนาการตามวัยของเด็ก เริ่มตั้งแต่นอน อาบน้า ทาความสะอาดร่างกาย การแต่งกาย การให้
นม การให้อาหาร การขับถ่าย การนอนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองสิ่งต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง เพื่อเสริมทักษะการช่วยเหลือตัวเองและความมั่นใจในตนเอง
3. ส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับ
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมดนตรี ฯลฯ
4. ให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็ก ทาต่อเด็กอย่างนุ่มนวล อ่อนโยน แสดงความรัก โดยการกอด
ยิ้ม พูดคุย ไม่พูดขู่บังคับให้เด็กทาตามต้องการ หรือดุว่า ลงโทษเด็กรุนแรง
5. จั ดสภาพแวดล้ อมให้ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู้ ของเด็ ก จั ดตกแต่ งห้ องเรี ยนให้ ส วยงาม สะอาด
ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเฝูาระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
เด็ก เช่น ไม่สบาย ตัวร้อน อาเจียน กินอาหารได้ลดลง อารมณ์เศร้าหมอง ไม่แจ่มใส แล้ ว
รายงานความผิดปกติให้ผู้ปกครองรับรู้
6. จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดทาบันทึกการสอน และบันทึก
ประจาตัวเด็ก ตลอดจนจัดทาทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/ตาแหน่งที่...

-21ตาแหน่งที่ 22 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5378
สังกัดงานควบคุมและปูองกันการติดเชื้อโรงพยาบาล
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานหน้าที่ธุรการ งานบุคคลในหน่วยงาน
3. จัดพิมพ์ ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ
4. ควบคุม กากับ ดูแลงานสารบรรณภายในหน่วยงาน
5. รับ-ส่งเอกสารราชการ
6. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ คณะทางาน ประชุมวิชาการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
8. งานบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ
9. ร่วมมือในการดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน/โรงพยาบาล
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 23 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง (1)7-5377
สังกัดงานสิทธิประโยชน์
1. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับของสิทธิการรักษาพยาบาล
2. มีความสามารถศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและสรุปผลข้อเสนอแนะ
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทางานเป็นทีม
5. ตรวจสอบหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน
6. ปลดสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นสิทธิ ข้าราชการ/ครูเอกชน
7. ปลดสิทธิข้าราชการ/สิทธิอื่น ๆ เพื่อทาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
8. ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) กรณีเด็กแรกเกิดและผู้ปุวยที่มีสิทธิว่าง
9. ขึ้นทะเบียนสิทธิบั ตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ในเขตพื้นที่รับผิ ดชอบของโรงพยาบาล
ชลประทาน
10. ออกหนังสือรับรองการเกิดออนไลน์
11. ขอเลขอนุมัติ กรณีผู้ปุวยจากกรมบัญชีกลาง เพื่อประกอบการใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล
12. ขอเลขอนุ มั ติ กรณี ผู้ ปุ ว ยในสิ ท ธิ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) เพื่ อ ประกอบการใช้ สิ ท ธิ ใ นการ
รักษาพยาบาล
13. ขอเลขอนุมัติ กรณีผู้ปุ วยในเด็กแรกเกิดจากกรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการใช้สิทธิในการ
รักษาพยาบาล
14. ติดต่อประสานงานทั้งภายใน/ภายนอก เกี่ยวกับสิทธิของผู้ปุวย และให้คาปรึกษาต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการรักษา
/15. ปฏิบัติงาน...

-2215. ปฏิบัติงานสารบรรณในหน่วยงาน
16. ควบคุมครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานเพื่อความพร้อมใช้และจัดทารายงานประจาปี
17. ควบคุมการเบิก/จ่ายวัสดุสานักงานในหน่วยงาน
18. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 24 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2038, (1)7-5773
สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา
1. ให้บริการในงานรังสีการแพทย์ การสร้างภาพทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ผู้ใช้บริการอย่างมี
คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อประกอบการวินิจฉัย รักษาของแพทย์
2. ดูแล บารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
3. บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ผลการตรวจ ภาพถ่ายรังสีการสร้างภาพทางการแพทย์ ของ
ผู้ใช้บริการ เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชารังสีเทคนิค เช่น งานพัฒนาคุณภาพหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ตาแหน่งที่ 25 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3886, (1)7-3887,(1)7-3884,
(1)7-3885 สังกัดงานเภสัชกรรม
1. ปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานระดับรองในงานบริการเภสัชกรรมทั้ง
ผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน ได้แก่ การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการ การบรรจุ
ยาล่วงหน้า การส่งมอบและการให้คาแนะนาการใช้ยา
2. ปฏิบัติงานเภสัชกรรมการปรุงยา การแบ่งบรรจุ การทารหัสบ่งชี้ผลิตภัณฑ์
3. ปฏิบัติงานดูแลคลังยาและเวชภัณฑ์ และงานธุรการทางเภสัชกรรม
4. ตอบปัญหา สื่อสาร ชี้แจง ในกรอบงานเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่รับผิ ดชอบแก่ผู้ปุวย
และญาติ
5. ปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานหรือสถานีอนามัยในเครือข่ายประกันสุขภาพ
6. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในงานเภสัชกรรมบริการ
7. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 26 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2273, (1)7-5195,
(1)7-5196, (1)7-5197, (1)7-5198
สังกัดงานการเงินและบัญชี
1. งานเอกสารด้านเงินต่าง ๆ เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน การรับชาระเงิน ฯลฯ
/2. งานตรวจสอบ...
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งานตรวจสอบเอกสารทางด้านการเงิน
งานการเก็บข้อมูลทางด้านการเงิน
มีความรู้ด้านการเงิน
มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
มีความละเอียดรอบคอบและสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สามารถอยู่เวรกลางคืนได้

ตาแหน่งที่ 27 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4410
สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
1. รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนแยกประเภท จัดส่งหนังสือเอกสาร
2. พิมพ์และคัดสาเนาหนังสือและตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ
3. ช่วยจัดหา ดูแลรักษา และเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์
4. ให้ข้อมูล ข่าวสาร และให้คาแนะนาแก่ผู้มารับบริการ
5. ช่วยติดต่อและอานวยความสะดวก แก่บุคลากรและผู้มารับบริการ
6. ใช้โประแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
7. ปฏิบัติอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 28 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2265
สังกัดงานเวชนิทัศน์
1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การถ่ายภาพ งานกราฟิก งานสิ่งพิมพ์
2. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Word, Microsoft Excel และMicrosoft PowerPoint
ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้เกี่ยวกับงานเอกสารด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน
4. สามารถจัดฐานข้อมูลด้านโสตทัศนศึกษาอย่างมีระบบ ระเบียบและเป็นปัจจุบัน
5. สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
6. สามารถทางานเอกสารเกี่ยวกับระบบการยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ได้ รวมถึงระบบการจองห้อง
ประชุม
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
8. มี Service Mind
9. มีความละเอียดรอบคอบและสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
10.สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
/ตาแหน่งที่...

-24ตาแหน่งที่ 29 ผู้ช่วยพยาบาล เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2120, (1)7-2121, (1)7-2195
สังกัดฝุายการพยาบาล
1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และข้อบังคับของฝุายการพยาบาลและโรงพยาบาล
3. ร่วมปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพของฝุายการพยาบาล
4. ร่วมมือในกิจกรรมพิเศษของโรงพยาบาล
5. เสียสละ ปฏิบัติงานอย่างจิตอาสา
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 30 ผู้ช่วยพยาบาล เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2104
สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และข้อบังคับของฝุายการพยาบาลและโรงพยาบาล
3. ร่วมปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพของฝุายการพยาบาล
4. ร่วมมือในกิจกรรมพิเศษของโรงพยาบาล
5. เสียสละ ปฏิบัติงานอย่างจิต
ตาแหน่งที่ 31 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-4421
สังกัดงานเภสัชกรรม
1. ปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานระดับรองในงานบริการเภสัชกรรมทั้งผู้ปุวย
นอกและผู้ปุวยใน ได้แก่ การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการ การบรรจุยาล่วงหน้า
การส่งมอบและการให้คาแนะนาการใช้ยา
2. ปฏิบัติงานเภสัชกรรมการปรุงยา การแบ่งบรรจุ การทารหัสบ่งชี้ผลิตภัณฑ์
3. ปฏิบัติงานดูแลคลังยาและเวชภัณฑ์ และงานธุรการทางเภสัชกรรม
4. ตอบปัญหา สื่อสาร ชี้แจง ในกรอบงานเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่รับผิดชอบแก่ผู้ปุวย
และญาติ
5. ปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานหรือสถานีอนามัยในเครือข่ายประกันสุขภาพ
6. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในงานเภสัชกรรมบริการ
7. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 32 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2310
สังกัดงานการเงินและบัญชี
1. งานเอกสารด้านเงินต่าง ๆ เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน การรับชาระเงิน ฯลฯ
/2. งานตรวจสอบ...

-252. งานตรวจสอบเอกสารทางด้านการเงิน
3. งานการเก็บข้อมูลทางด้านการเงิน
4. มีความรู้ด้านการเงิน
5. มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
6. มีความละเอียดรอบคอบและสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
7. สามารถอยู่เวรกลางคืนได้
ตาแหน่งที่ 33 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2285
สังกัดงานสนับสนุนการบริการพยาบาล
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับ
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงิน
และบัญชี งานสถิติ งานธุรการทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
3. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ศึกษา ค้นคว้า วิธีการต่างๆในการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบให้สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
5. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ตาแหน่งที่ 34 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2285
สังกัดงานสานักงานผู้อานวยการ
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริการทั่วไปเพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปโย
สะดวก
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่
3. ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ เช่นบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานสถิติ งานบริการทั่วไปเพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆดาเนินได้โดยสะดวก
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft office (Word, Excel,
PowerPoint)
/5. ผลิตเอกสาร...

-265. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานบริหาร
ทั่วไป
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 35 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2295
สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
1. รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนแยกประเภท จัดส่งหนังสือเอกสาร
2. พิมพ์และคัดสาเนาหนังสือและตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข และตัวหนังสือ
3. ช่วยจัดหา ดูแล รักษาและเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
4. ให้ข้อมูลข่าวสารและให้คาแนะนา แก่ผู้มารับบริการ
5. ช่วยติดต่อและอานวยความสะดวกแก่บุคลากร และผู้มารับบริการ
6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 36 พนักงานการแพทย์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-3896
สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา
1. ให้คาแนะนาในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้ปุวย เช่น เรื่องงานบริการของโรงพยาบาล การนัดหมาย
ผู้ปุวยเพื่อมาตรวจและฟังผลการตรวจในด้านรังสีวินิจฉัย
2. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
3. ช่วยเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยตรวจทางรังสีวิทยา
4. มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชารังสีเทคนิค เช่น งานพัฒนาคุณภาพ หรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
6. สามารถเข้าปฏิบัติงานในเวรเช้า บ่าย ดึก หรือเวรนอกเวลาราชการได้
ตาแหน่งที่ 37 พนักงานการแพทย์ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2156
สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
1. ให้คาแนะนาในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้ปุวย เช่น เรื่องงานบริการในหน่วยงาน งานบริการของ
โรงพยาบาล การนัดหมายผู้ปุวยเพื่อมาทากายภาพบาบัด
2. ช่วยเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทางกายภาพบาบัด
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4. เปลีย่ นปลอกหมอน ผ้าปูที่นอนและนาส่งผ้าที่ใช้แล้ว ไปหน่วยซักฟอกและรับผ้าสะอาด
กลับมา
5. สามารถยกและเคลื่อนไหวผู้ปุวยได้
6. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบาบัด หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 38 หมอนวดแผนไทย เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2176
สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ และพฤติกรรมบริการที่ดี
2. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 39 พนักงานกู้ชีพ เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2053
สังกัดงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานกู้ชีพ ภายในและภายนอกโรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ให้บริการรับส่งและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นที่
ไว้วางใจในการมาใช้บริการของผู้ปุวยและญาติ ทั้งผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน
3. ให้การต้อนรับผู้ปุวยและผู้รับบริการทั้งผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน
4. ทาความสะอาดศูนย์เปลและรอบนอกบริเวณตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ 40 พนักงานเปล เลขประจาตาแหน่ง (1)7-2194
สังกัดงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเปล ภายในและภายนอกโรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ให้บริการรับส่งและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นที่ไว้วางใจ
ในการมาใช้บริการของผู้ปุวยและญาติ ทั้งผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน
3. ให้การต้อนรับผู้ปุวยและผู้รับบริการทั้งผู้ปุวยและผู้รับบริการทั้งผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน
4. ทาความสะอาดศูนย์เปลและรอบนอกบริเวณ ตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาดอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีได้รับมอบหมาย
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ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจามหาวิทยาลัย จะต้องทาสัญญาการปฏิบัติงาน
และจัดหาบุคคลมาค้าประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน ได้แก่
ประกันสังคม การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนสารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว
6. หลักฐานที่ใช้สมัคร
6.1 สาเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผล
จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
6.2 สาเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา
6.3 สาเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ
6.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา 3 x 4 ซ.ม. จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
6.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
6.6 สาเนาทะเบียนบ้าน
6.7 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6.8 ใบผ่านงานแสดงประสบการณ์ (ถ้ามี)
6.9 ใบแจ้งสถานะทางการทหาร
6.10 สาเนาใบรับรองแพทย์
6.10.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
6.10.2 วัณโรคในระยะอันตราย
6.10.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
6.10.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
6.10.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
6.10.6 ผลการเอ็กซ์เรย์ปอด
7. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
7.1 กรณี ส มั ค รด้ ว ยตนเอง รั บ และยื่ น ใบสมั ค รได้ ด้ ว ยตนเองตั้ ง แต่ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์
2560 – 17 มี น าคม 2560 ในวั นและเวลาราชการ ณ งานทรั พ ยากรบุ ค คล อาคารเรี ย นและปฏิ บั ติ ก าร
ชั้น 6 ฝั่ง บี โรงพยาบาลชลประทาน อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-502-2345 ต่อ 3645 หรือ
02-502-2308
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-297.2 กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ส่งใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์
พร้อมวงเล็บมุมซองจดหมาย (สมัครงาน) มาที่งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลชลประทาน 222 หมู่ 1
ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลชลประทานจะถือ
วันประทับรับของไปรษณีย์ใ นวันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็น วัน สุด ท้า ย) สามารถ Downloadใบสมัค รงาน
ได้ที่ http://pcmc.swu.ac.th)
8. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะหรือประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับข้อกาหนดภาระงานของตาแหน่ง และจะบรรจุแต่งตั้งตามลาดับบัญชีที่ประกาศผล
9. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
วั น เวลา และสถานที่ ส อบคั ด เลื อ ก สอบข้ อ เขี ย นภาคความรู้ ความสามารถทั่ ว ไปและ
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ในพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. (สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

