
 

ประกาศสภากายภาพบำบดั 

เรือ่ง  ประกาศรบัสมคัรเจา้หนา้ทีว่ทิยาลยักายภาพบำบดั  

------------------------------------------------- 

       ด้วยสภากายภาพบำบัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ดังน้ี 

1. เจ้าหน้าที่วทิยาลยักายภาพบำบดั  จำนวน 1 อตัรา 

คณุสมบตัิผูส้มคัรงาน 

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา 

2. มีทักษะในการจัดการทางด้านงานเอกสาร และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานได้ดี 

3. มีทักษะในการจดบันทึกรายงานการประชุม 

4. มีปิยวาจา มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 

5. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

6. มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความอุตสาหะ มานะ  พากเพียรและอดทน 

7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ 

8. มีความรู้ ความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ  
1.   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร  
       แผนปฏิบัติราชการ งานจัดระบบงาน  งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และ    
       แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น  
2. ปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากและต้องใช้ความชำนาญ เช่น งานโต้ตอบ งานแปลเอกสาร ดูแลการจัดการประชุม  

งานรับรองและงานพิธีการต่าง ๆ งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทำรายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ 
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และการปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

3. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หลักฐานในการสมคัรงาน 

1. ใบสมัครงานสภากายภาพบำบัด    จำนวน    1  ชุด 

2. สำเนาใบปริญญาบัตร     จำนวน  1   ชุด 

3. ใบรายงานผลการศึกษา     จำนวน  1   ชุด 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน    1   ชุด 
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5. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1   ชุด 

6. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 น้ิว     จำนวน  1   รูป 

7. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีที่เป็นชาย)  จำนวน  1   ชุด 

8. ประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน (ถ้ามี)   จำนวน  1   ชุด   

สถานทีป่ฏบิตังิาน  
สภากายภาพบำบัด  
เลขที่ 88/19  หมู่ที่ 4  ชั้น 7  อาคารสภาวิชาชีพ  กระทรวงสาธารณสุข  ตำบลตลาดขวัญ   อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี  11000    
 

อตัราเงนิเดือน  15,000 บาท  (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
สวสัดิการ   - ประกันสังคม   - ตรวจสุขภาพประจำปี 
   - ประกันภัยอุบัติเหตุ - ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 
 

รบัสมคัรตัง้แต ่ วันที่  19 – 26  พฤศจิกายน  2564   ในวันและเวลาราชการ 

สอบวดัผล วันที่  29  พฤศจิกายน  2564    
 

สถานทีส่อบ   สำนักงานสภากายภาพบำบัด ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

สอบภาคปฏบิตั ิ 
- พมิพห์นังสือราชการ  ถอดเทปรายงานการประชมุ  และการใชง้าน google drive 
 

สอบสัมภาษณ ์
- สัมภาษณ์เก่ียวกับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา 
 

ประกาศผล วันที่  30  พฤศจิกายน  2564 
 

เริม่ปฏบิตังิาน วันที่  1  ธันวาคม 2564 
 

สนใจสมคัร ไดท้ี ่ 
สภากายภาพบำบัด  
เลขที่ 88/19  หมู่ที่ 4  ชั้น 7  อาคารสภาวิชาชีพ  กระทรวงสาธารณสุข  ตำบลตลาดขวัญ   อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี  11000  โทร. 02 580 5748 โทรสาร. 02-580 5751 ทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด  
https://pt.or.th/PTCouncil/ 
 

ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
                                                                                       รัมภา  บุญสินสุข         
                      (รองศาสตราจารย์รัมภา  บุญสินสุข) 

                                         เลขาธิการสภากายภาพบำบัด 

 
 
 



 
ใบสมัครงาน 

สภากายภาพบ าบดั 
---------------------------------- 

 

ประวัติส่วนตัว 
ขา้พเจา้ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………….....อายุ …………………..ปี 

เกิดวนัที่……….เดือน…………………พ.ศ……………..สญัชาติ……………เชือ้ชาติ………….ศาสนา………………….. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้นเลขที่ ………………หมู่บา้น ………………………ตรอก/ซอย…………… ถนน ………………...…

หมู่ที่……….. ต าบล/แขวง ………………อ าเภอ/เขต ………………จงัหวดั ……………….......รหสัไปรษณีย ์……..……. 

โทรศพัท ์…......……………โทรสาร………………………ไปรษณียอ์ิเล็คทรอนิกส ์………………………..………………… 

สมัครต าแหน่ง : ……………………………..…………………………………………………………………………..…. 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา จบปี 
เกรด

เฉลี่ย 

มธัยมศึกษา     

ปวช     

ปวส.     

ปริญญาตรี     

 

ประวัติการท างาน 

สถานท่ีท างาน 
ระยะเวลา

การท างาน 
ต าแหน่งงาน ลักษณะงานท่ีท า 

ค่าจ้าง

เงินเดือน 

     

     

 

ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................................... 

                                  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวทั้งหมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทุกประการ 
 

       ลงช่ือ..........................................................ผูส้มคัรงาน 
(........................................................) 


