ประกาศสภากายภาพบําบัด
เรื่ อง ประกาศรั บสมัครเจ้ าหน้ าที่ประจําสภากายภาพบําบัด
------------------------------------------------ด้ วยสภากายภาพบําบัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็ นลูกจ้ างประจํา จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี ้
1. เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผ้ ูสมัครงาน
- วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
-

มีทกั ษะในการจัดการทางด้ านงานเอกสาร และใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ หรับสํานักงานได้ ดี

-

มีทกั ษะในการจดบันทึกรายงานการประชุม

-

มีปิยวาจา มีทกั ษะในการสือ่ สารที่ดี

-

มีความสามารถในการทํางานเป็ นทีม

-

มีความตังใจในการปฏิ
้
บตั งิ าน มีความอุตสาหะ มานะ พากเพียรและอดทน

-

มีมนุษยสัมพันธ์ดี เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และเสียสละ

-

มีความรู้ ความสามารถ ฟั ง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ดี

ลักษณะตําแหน่ งงานที่ได้ รับมอบหมาย
1. งานธุรการ
- บันทึกหนังสือรับ-หนังสือส่ง
- จัดเก็บเอกสารฝากคลัง
- ตอบข้ อซักถามผู้มาติดต่อและรับโทรศัพท์ ประสานงานทัว่ ไป
- ร่างหนังสือโต้ ตอบ
- ส่งไปรษณียบัตรสมาชิกสภากายภาพบําบัด/ส่งไปรษณีย์ทวั่ ไป
- ประสานงานกับบุคคลภายนอก และประสานงานการประชุมต่างๆ เช่น การติดต่อนัดหมายงานประชุม
2. งานประชุม
- ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานประชุม
- จดบันทึกรายงานการประชุม
- เบิก-จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายการประชุม
- สามารถไปประชุมนอกสถานที่ได้
- สามารถมาปฏิบตั งิ านในวันหยุดราชการได้ (กรณีมงี านในวันหยุดราชการ)
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
/หลักฐาน...

-2หลักฐานในการสมัครงาน
1. ใบสมัครงานสภากายภาพบําบัด

จํานวน 1 ชุด

2. สําเนาประกาศนียบัตรวุฒปิ ริ ญญาตรี

จํานวน 1 ชุด

3. ใบรายงานผลการศึกษา

จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

จํานวน 1 ชุด

5. สําเนาทะเบียนบ้ าน

จํานวน 1 ชุด

6. รูปถ่ายขนาด 1 หรื อ 2 นิ ้ว

จํานวน 1 รูป

7. สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีที่เป็ นชาย)

จํานวน 1 ชุด

8. ประวัติสว่ นตัว และประวัติการทํางาน (ถ้ ามี)

จํานวน 1 ชุด

สถานที่ปฏิบัติงาน
สภากายภาพบําบัด (ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชัน้ 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจําปี
- ประกันภัยอุบตั ิเหตุ
- ค่าตอบแทนพิเศษประจําปี
รับสมัครตัง้ แต่ วันที่ 21 พฤษภาคม - 20 มิถนุ ายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
สอบวัดผล วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
สถานที่ ณ สภากายภาพบําบัด (ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
สอบภาคปฏิบัติ
- พิมพ์หนังสือราชการ และถอดเทปรายงานการประชุม
สอบสัมภาษณ์
- สัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ทํางานที่ผา่ นมา
ประกาศผล วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
สนใจสมัคร ได้ ท่ ี
สภากายภาพบําบัด (ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชัน้ 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02 141 4281 โทรสาร. 02 143 9753 ทาง
เว็บไซต์สภากายภาพบําบัด http://164.115.42.51/PTCouncil/
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(ผศ.ดร.พัชรี คุณคํ ้าชู)
เลขาธิการสภากายภาพบําบัด

ใบสมัครงาน
สภากายภาพบําบัด

---------------------------------ประวัติส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………….....อายุ …………………..ปี
เกิดวันที…
่ …….เดือน…………………พ.ศ……………..สัญชาติ……………เชื ้อชาติ………….ศาสนา…………………..
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ านเลขที่ ………………หมูบ่ ้ าน ………………………ตรอก/ซอย…………… ถนน ………………...…
หมูท่ ี่……….. ตําบล/แขวง ………………อําเภอ/เขต ………………จังหวัด ……………….......รหัสไปรษณีย์ ……..…….
โทรศัพท์ …......……………โทรสาร………………………ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ ………………………..…………………
สมัครตําแหน่ ง : ……………………………..…………………………………………………………………………..….
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

จบปี

เกรด
เฉลี่ย

มัธยมศึกษา
ปวช
ปวส.
ปริ ญญาตรี
ประวัติการทํางาน
สถานที่ทาํ งาน

ระยะเวลา
การทํางาน

ตําแหน่ งงาน

ลักษณะงานที่ทาํ

ค่ าจ้ าง
เงินเดือน

ความสามารถพิเศษ....................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความดังกล่าวทังหมดในใบสมั
้
ครนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัครงาน
(........................................................)

