ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ 185 / 2565
เรื่ อง รับสมัครตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป(Ward Officer) ประจาหอผู้ป่วย

สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
----------------------------------โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้ าทางานในตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่
บริ หารงานทั่วไป (Ward Officer) ประจาหอผู้ป่วย ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวนหลำย
อัตรำ ปฏิบัตงิ ำนวันละ 10 ชั่วโมง อัตรำเงินเดือนเริ่มต้ นระดับ 3 ขัน้ 15,060.-บำท พร้ อมเงินค่ ำตอบแทน
พิเศษอีกเดือนละ 4,000.-บำท
หน้ ำที่ : ดูแลรั บผิดชอบ
1.ด้ านเอกสารและการบันทึก
- ดูแลรับผิดชอบงานด้ านเอกสารต่างๆในหอผู้ป่วยให้ ครบถ้ วน ถูกต้ องและพร้ อมใช้
- การลงทะเบียนข้ อมูลแรกรั บผู้ป่วยทัง้ ในระบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการจัดทา
รายงาน สถิติ ข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
2.ด้ านบริ หารจัดการการเงิน
- การตรวจสอบเอกสาร และสิทธิการรักษาของผู้รับบริ การให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
- การบันทึกค่าใช้ จ่ายผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์
3.ด้ านการบริ หารจัดการวัสดุครุ ุ ภณ
ั ฑ์และเครื่ องมือแพทย์
- ตรวจนับจานวนเวชภัณฑ์ และจัดทาเอกสารการเบิกจ่าย
- ลงบันทึกข้ อมูลการใช้ เครื่ องมือแพทย์ประจาวัน การติดต่อประสานงานการยืม -คืน เครื่ องมือแพทย์
ดาเนินการและประสานติดตามงานซ่อม
4.ด้ านการติดต่อประสานงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้ การบริ การผู้ป่วยเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
- ประสานงานตามแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
5.ด้ านการบริ การผู้รับบริ การ
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การบริ การทัว่ ไปของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ ขนตอนการเข้
ั้
า
รับการตรวจ การประชาสัมพันธ์ขนตอนการรั
ั้
บบริ การ และข้ อมูลต่างๆ เพื่อสร้ างความประทับใจแก่
ผู้รับบริ การ
6.ปฎิบตั ิงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมายในหอผู้ป่วย

คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
บุคลำกรภำยใน สภำกำชำดไทย
1.บุคลากรสังกัด รพ.จุฬาฯ ต้ องมีประสบการณ์
ทางานในโรงพยาบาลจุฬาฯตังแต่
้ 2 ปี ขึ ้นไป
และยังคงปฏิบตั ิงานอยู่
2.คุณวุฒิ ปริ ญญาตรี ทุกสาขา
3.ไม่จากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
4.มี ค วามสามารถในการใช้ คอมพิ ว เตอร์ Microsoft
OfficeProgramWord,Excel,PowerPointและสามารถใช้
งานระบบสารสนเทศสาหรับระบบโรงพยาบาลได้
5.มี Service mind ชอบทางานช่วยเหลือผู้อื่น มีมนุษย
สัมพันธ์ดี
6.มีทกั ษะในการสื่อสารที่ดี ในด้ านการพูด อ่าน เขียน
7.สามารถ อ่าน เขี ยน พูด ภาษาอังกฤษได้ (จะได้ รับการ
พิจารณาเป็ นกรณีพิเศษ)
8.สามารถวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบได้
9.กรณี เป็ นบุคลำกร สภำกำชำดไทย สังกัด สำนักงำน
อื่นๆที่ไม่ ใช่ สำนั กงำน รพ.จุ ฬำฯ จะต้ องได้ รับควำม
ยินยอมจำกต้ นสังกัด อนุญำตให้ มำทดลองปฎิบัติงำน
ก่ อนที่จะมีกำรโอนย้ ำยเข้ ำสู่ตำแหน่ ง
กำรทดลองปฎิบัตงิ ำน
ช่ ว งที่ 1 1-2 วั น ต่ อ สั ป ดำห์ ระยะเวลำประมำณ
1 เดือนครึ่ง
ช่ วงที่ 2 4 เดือน ปฎิบัติงำนสถำนที่จริ ง และเมื่ อ
ผ่ ำนกำรประเมิ น ผลกำรปฎิ บั ติ ง ำนแล้ ว จะได้ รั บ
ค่ ำตอบแทนพิเศษ 4,000 บำท ย้ อนหลัง ตัง้ แต่ วันแรก
ที่เ ริ่ มทดลองงำน โดยต้ นสั ง กัดจะต้ องยินยอมและ
ยอมรั บกำรมำทดลองปฎิบัติงำนทัง้ 2 ช่ วง ก่ อนกำร
โอนย้ ำย

บุคลำกรภำยนอก
1.คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญาตรี ทางด้ า นสั ง คมศาสตร์ หรื อ สาขา
คอมพิวเตอร์
2.ไม่จากัดเพศ
3.อายุไม่เกิน 35 ปี
4.มี ค วามสามารถในการใช้ คอมพิ วเตอร์ Microsoft
OfficeProgramWord,Excel,PowerPointและสามารถใช้
งานระบบสารสนเทศสาหรับระบบโรงพยาบาลได้
5.มี Service mind ชอบทางานช่วยเหลือผู้อื่น มีมนุษย
สัมพันธ์ดี
6.มีทกั ษะในการสื่อสารที่ดี ในด้ านการพูด อ่าน เขียน
7.สามารถ อ่ า น เขี ย น พู ด ภาษาอัง กฤษได้ ( จะได้ รั บ การ
พิจารณาเป็ นกรณีพิเศษ)
8.สามารถวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบได้

กำรติดต่ อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทังหมดผ่
้
าน https://chulalongkornhospital.go.th/career/
หรื อยื่นใบสมัครได้ ด้วยตนเองที่ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล ห้ องงำนสรรหำและคัดเลือก ตึกผ่ ำตัดเก่ ำ 111
ตัง้ แต่ บัดนี ้ – 23 กันยำยน 2565 โทรศัพท์ 02- 256-4000 ต่อ 3777 หรื อ 02-256-4408

เอกสำรที่ต้องเตรียมมำยื่นพร้ อมใบสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารแนะนาตัว CV / ประวัตกิ ารทางาน / หนังสือรับรองการทางาน (ถ้ ามี)
รูปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา 1 นิ ้ว 1 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน
สาเนาใบแสดงผลการศึกษา สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนาใบประกอบโรคศิลปะ
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาอนุญาตให้ มาสมัครสอบ (กรณีเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย)

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2565
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

