ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานของโรงเรียน
………………………………………..
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฃประสานมิตร (ฝุายมัธยม) ประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานของโรงเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ตาแหน่ง พยาบาล อัตราเงินเดือน 25,000 บาท
และค่าตอบแทนสาขาวิชาชีพขาดแคลน 5,000 บาท จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
(6) ไม่เป็นโรคติดต่อตามคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากาหนด
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับ
พนักงาน
(8) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วย งานของรัฐ เพราะกระทาผิดวินัย
(10) ไม่เป็นผู้มีสุขภาพว่าเป็นโรคทางจิตและมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวางต่อ
การปฏิบัติงาน หรือการบริหารขององค์กร
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่ง พยาบาล ประจาห้องพยาบาล
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาพยาบาลศาสตร์ มีความรู้
ประสบการณ์ 0-2 ปี หรือมีประสบการณ์เป็นพยาบาลในโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมี
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
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ข้อกาหนดภาระงาน (Term of Reference)
ปฏิบัติงานทีห่ ้องพยาบาล
1. ให้บริการการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและบุคลากร
1.1 ให้ความรู้และแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพ
1.2 ให้การปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งในและนอกสถานที่ตามโอกาส
ต่างๆ
1.3 ดาเนินการนาส่งโรงพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินตามความเหมาะสม
2. ดาเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากร เช่น
ตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจสุขภาพบุคลากร ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ประกัน
อุบัติเหตุ ฯลฯ
3. จัดทาสมุดสุขภาพประจาตัวนักเรียนทุกคน และบันทึกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสุขภาพ
รายบุคคลลงในระบบคอมพิวเตอร์ จัดทาแฟูมสุขภาพบุคลากร บันทึกสถิติการใช้
บริการประเภทต่างๆ
4. จัดเตรียมกระเป๋ายาให้หน่วยงานต่างๆ สาหรับใช้ในโรงเรียนและนอกสถานที่
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานสุขภาพอนามัยในโรงเรียนแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่มาศึกษาดูงานที่ห้องพยาบาลตลอดปีการศึกษา
6. ดาเนินการซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรม
7. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีพร้อมใช้ได้เตลอดเวลา
8. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพยาบาล
9. ปฏิบัติงานตามคาสั่งต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.4 หลักฐานการศึกษา
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล)
4.6 หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
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5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัครติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ด้วยตัวเองที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)
อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น M งานการเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
6. วัน เวลา และสถานที่ที่ทาการคัดเลือก
จะทาการคัดเลือกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกประกอบด้วย
7.1 สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาคปฏิบัติ)
คะแนนเต็ม 150 คะแนน ภาคความเหมาะสม (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
8. เกณฑ์การตัดสิน
ในการตัดสินถือเกณฑ์คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และมีการต่อสัญญาจ้างปีต่อปี
9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)
หรือเว็บไซด์ http://satitprasarnmit.ac.th/
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตจารย์ชวลิต สูงใหญ่)
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)
ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารแนบ
การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานของโรงเรียน
ตาแหน่ง พยาบาล
1. วันเวลา สถานที่สอบ
สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
- ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ (สอบข้อเขียน)
อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)
สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
- ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ (สอบข้อเขียน)
อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)
2. รายละเอียดในการสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียนระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (150 คะแนน)
วิชาที่สอบ 1. ความสามารถเฉพาะทาง
(วิชาเอก) (150 คะแนน)
สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (50 คะแนน)

