ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ 139 /2565
เรื่ อง รับสมัครตาแหน่งหัวหน้ างาน (เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป 6 )
สังกัด งานบริหารงานทัว่ ไป ฝ่ ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
---------------------------โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้ าทางานเป็ นบุคลากร
ประจา ในตาแหน่ง หัวหน้ างาน (เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทั่วไป 6 ) สังกัด งานบริ หารงานทั่วไป ฝ่ ายรังสีวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จานวน 1 อัตรา
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ตรวจสอบ การจัดการงานด้ า นต่าง ๆ เกี่ ยวกับการบริ หารงานทั่วไปในหน่วยงาน เช่น
งานธุรการ งานบริ หารบุคคล งานบริ หารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้ อมูลและสถิติ งานสัญญา จัด ซือ้ จัดจ้ าง
เป็ นต้ น เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานให้ เป็ นไปอย่างราบรื่ น มีประสิทธิภาพ
2. ควบคุมตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานเลขานุการเตรี ยมเรื่ องสาหรับการเข้ าประชุม งานพิธีการต่าง ๆ
และตรวจสอบงานร่างโต้ ตอบ งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในหน่วยงาน
รวมถึงการติดตามผลงาน ตอบปั ญหาและชี ้แจงเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานในหน้ าที่
3. ร่วมกาหนดนโยบาย วางแผน ประเมินผล และแก้ ไขปั ญหาข้ อขัดข้ องในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4. ให้ คาปรึกษา คาแนะนาและแก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ น แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ ้นไป ด้ านสังคมศาสตร์ หรื อในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
2. อายุตงแต่
ั ้ 30 ปี ขึ ้นไป
3. ไม่จากัดเพศ (เพศชายต้ องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้ วหรื อเป็ นทหารกองหนุน
4. มีประสบการณ์งานบริหารในโรงพยาบาล จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
5. มีความเป็ นผู้นา และมีบคุ ลิกภาพ มนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
6. มีสมรรถนะด้ านการบริหาร : มีวิสยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมีความสามารถด้ านการสื่อสาร การสอนงานที่สร้ างแรงจูงใจ และสามารถ
ตัดสินใจแก้ ปัญหาต่างๆ ได้
7. หากเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย ต้ องดารงตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ในระดับ 5 มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
โดยจะต้ องปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานบริหารงานทัว่ ไป หรื องานอื่นที่เกี่ยวข้ องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1

การติดต่ อยื่นใบสมัคร
ผู้ส มัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทัง้ หมดผ่าน http://www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob
หรื อ ติด ต่อยื่ นใบสมัครและกรอกใบสมัค รด้ ว ยตนเองที่ ห้องงานสรรหาและคัดเลื อก ฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุคคล
ตึกผ่าตัดเก่า 111 ตัง้ แต่ บัดนี ้ – 19 สิงหาคม 2565 ระหว่ างเวลา 8.30–16.30 น. โทรศัพท์ 02-256-4408
เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นพร้ อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้ าตรงขนาด 2 นิ ้ว 1 รูป หรื อ 1 นิ ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน 6 เดือน)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน
3. สาเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรี ยน หรื อใบอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยฯ
ทังในระดั
้
บ ป.ตรี และ ป.โท หรื อสูงกว่า
4. เอกสารสาคัญแบบ สด.8 หรื อแบบ สด.43 (กรณีเพศชาย)
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
6. หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาอนุญาตให้ มาสมัครสอบ (กรณีเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย)
7. เอกสารประกอบการพิจารณา อื่นๆ
- เอกสารแนะนาตัว CV / ประวัตกิ ารทางาน / หนังสือรับรองการทางาน/ประสบการณ์การทางาน/
ผลงานที่ผา่ นมา (ถ้ ามี)
- เอกสารการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ ความรู้ความสามารถพิเศษ ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

