รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้ างชั่ วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
รหัสตาแหน่ ง E59/6
ชื่อตาแหน่ ง พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่ธุรการ) และ พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์วทิ ยุ)
ปฏิบัติงานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จานวน หลาย อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,400.00 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว 1,500.00 บาท
กาหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ลักษณะของตาแหน่ งงาน
ตาแหน่ ง พนักงานธุรการ (Job เจ้ าหน้ าทีธ่ ุรการ)
ลักษณะงานที่1 รับสมัครเฉพาะเพศหญิง
เบิกอุปกรณ์งานบ้าน เครื่ องเขียนประจาเดือน เบิกวัสดุทดแทนของเดิมที่ชารุ ด รับและจัดเตรี ยมส่ งเอกสารให้
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ช่วยติดต่อประสานงาน ติดต่อญาติของผูป้ ่ วย จัดทาตารางขึ้นปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ส่ งซ่อมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ บารุ งรักษา ต้อนรับและแนะนาการเยีย่ มให้แก่ญาติของผูป้ ่ วย และช่วยเหลือกิจกรรม
ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่2 รับสมัครเฉพาะเพศหญิง
จัดพิมพ์เอกสารงานพัฒนาคุณภาพ รับส่ งหนังสื อ จัดระบบรวบรวมข้อมูล จัดทาสถิติของหอผูป้ ่ วย ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าติดต่อ ตรวจเช็คและเบิกวัสดุงานบ้าน
อุปกรณ์สานักงาน เอกสารต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่3 รับสมัครเพศชายและเพศหญิง หากมีประสบการณ์ดา้ นสต๊อกจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
จัดทารายงานการประชุมของหน่วยงาน ตรวจเช็คสต๊อก บันทึกข้อมูลการเบิกผ้า แลกผ้า
ตาแหน่ ง พนักงานธุรการ (Job เจ้ าหน้ าทีป่ ระจาศูนย์ วิทยุ)
ลักษณะงานที่1 รับสมัครเพศชายและเพศหญิง สามารถปฏิบตั ิงานเป็ นกะ/ผลัดได้ หากมีประสบการณ์ดา้ น call center
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
ให้บริ การค้นหารายชื่ อผูป้ ่ วย และข้อมูลต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ ประกาศเสี ยงตามสาย โอนสายโทรศัพท์ให้แก่
ประชาชนทัว่ ไป ให้บริ การด้านหมายเลขโทรศัพท์แก่บุคลากร ให้บริ การติดตามแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
ผูป้ ่ วย ญาติผปู ้ ่ วยและบุคลากรภายในคณะฯ ผ่านทางโทรศัพท์และวิทยุสื่อสารตลอด24ชัว่ โมง
คุณสมบัติสาหรับตาแหน่ งทีเ่ ปิ ดรับ
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม
2. ไม่จากัดเพศ กรณี เป็ นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรื อได้รับการยกเว้น กรุ ณาแนบ สด.8
หรื อ สด.43 มาด้วย
3. อายุไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์นบั ถึงวันรับสมัคร
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4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และพิมพ์ดีดสัมผัสได้เป็ นอย่างดี
5. มีทกั ษะการติดต่อสื่ อสาร ประสานงานได้ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
6. เป็ นผูไ้ ม่บกพร่ องในศีลธรรม จริ ยธรรมอันดี
7. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ตอ้ งโทษคดีอาญา และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลที่สานักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
วิธีทใี่ ช้ ในการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียนและปฏิบตั ิ
ความรู ้ทวั่ ไป ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ และทักษะการพิมพ์ดีด
2. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ หากเป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชาระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติ
การกระทาผิดตามกฎหมายอาญา เป็ นจานวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจ
สุ ขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
กาหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผา่ นกระบวนการตรวจสุ ขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิ ทธิ์ เข้ารับการบรรจุ
วันทีป่ ระกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิสอบ

21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดหน้าห้องงานวางแผนและ
สรรหาบุคลากร หน้าตึกท่านผูห้ ญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรื อดูที่
www.si.mahidol.ac.th/jobs

กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก

วัน เวลาสอบ

สถานทีส่ อบ

สอบข้อเขียนและปฏิบตั ิ

วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบ
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

สอบสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบ
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันทีป่ ระกาศผล

