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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
------------------------------------ตาแหน่ง
ผู้จัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ จานวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน
คลินิกทันตกรรมพิเศษ งานบริการเพื่อพึง่ ตนเอง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. คุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีประสบการณ์ทางานไม่ต่ากว่า 20 ปี
๒. มีประสบการณ์ทางานด้านการบริหารคลินิกทันตกรรม/โรงพยาบาลทันตกรรม ไม่ต่ากว่า 5 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โดยย่อ
๑. นานโยบายจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มาวางแผนและนาลงสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางองค์กร
๒. วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรและการพัฒนาคุณภาพการบริการให้เกิดความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางองค์กร
๓. บริหารจัดการคลินิกในเชิงธุรกิจเพื่อให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔. ปรับปรุงและพัฒนางานของคลินิกให้ดาเนินการไปตามนโยบายและแผนงานที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ร่า งหลั กเกณฑ์ แนวปฏิบั ติ ระเบี ย บและข้อบั ง คับ ต่ า งๆ ส าหรับ ใช้ ในคลิ นิ กและ
นาเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
๖. กากับดูแลคุณภาพการให้บริการของแพทย์และทันตแพทย์ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎระเบียบต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ และธรรมนูญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์
๗. กากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคลินิก
๘. จัดสรรและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานของคลินิก
๙. ลงนามในหนังสือภายในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของคลินิก
๑๐. พิจารณาและลงนามรับรองการเบิกวัสดุภายนอกของคลินิก
๑๑. เป็ น ผู้ แ ทนของคลิ นิ ก ทั น ตกรรมพิ เ ศษ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในการจัดหาพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้างซ่อมพัสดุ
ตรวจรับงานจ้างทาแลปทางทันตกรรม จัดจ้างงานปรับปรุงรายการสิ่งก่ อสร้างต่างๆ
และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๓. ลงนามรับรองในหนังสือ/ใบเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
๑๔. ตรวจสอบและลงนามรับรองในใบสมัครเพื่อปฏิบัติในคลินิก
๑๕. ลงนามอนุมัติการลาหยุดงานของหัวหน้าคลินิก
๑๖. ตรวจสอบและลงนามรับรองการขอสาเนาแฟ้มประวัติผู้ป่วย
๑๗. ดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนและความเสี่ยงเบื้องต้นของคลินิก
๑๘. ร่วมดาเนินการและรับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพการรักษาของคลินิก
๑๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก ๑. นาเสนอวิสัยทัศน์ (ไม่เกิน 10 สไลด์) โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที ๒. สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือน
120,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
3 ปี (ประเมินทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน)
-------------------------------------

