
1 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ครั้งท่ี 1 / 2564 
__________________________ 

 
  ดวยโรงพยาบาลราชวิถี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป จํานวน 6 ตําแหนง ดังนี้ ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ตําแหนงนายชางเทคนิค ตําแหนงพนักงานประจําหองยา ตําแหนงพนักงานบริการ 
และตําแหนงพนักงานเปล ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลราชวิถี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการจาง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
การสรรหา และการเลือกสรร รวมท้ังแบบสัญญาจาง พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหนงลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุม และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕6  
ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 และคําสั่งกรมการแพทย ท่ี 1209/2563 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563  
เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเก่ียวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร 
ดังตอไปนี้  

๑. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 

  (1)  กลุมงานลักษณะงาน  บริหารท่ัวไป 
        ชื่อตําแหนง     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

       อัตราวาง      1 อัตรา 
        คาตอบแทน   เดือนละ ๑3,300 บาท  

  (2)  กลุมงานลักษณะงาน  เทคนิค 
        ชื่อตําแหนง     เจาพนักงานธุรการ 

       อัตราวาง      9 อัตรา 
        คาตอบแทน   เดือนละ 10,200 บาท  

  (3)  กลุมงานลักษณะงาน  เทคนิค 
        ชื่อตําแหนง     นายชางเทคนิค 

       อัตราวาง      1 อัตรา 
        คาตอบแทน   เดือนละ 10,200 บาท 

  (4)  กลุมงานลักษณะงาน  บริการ  
        ชื่อตําแหนง     พนักงานประจําหองยา 

       อัตราวาง      1 อัตรา 
        คาตอบแทน   เดือนละ 7,590 บาท  

/(5) กลุมงาน... 
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  (5)  กลุมงานลักษณะงาน  บริการ 
        ชื่อตําแหนง     พนักงานบริการ 

       อัตราวาง      7 อัตรา 
        คาตอบแทน   เดือนละ 7,590 บาท  

  (6)  กลุมงานลักษณะงาน  บริการ 
        ชื่อตําแหนง     พนักงานเปล 

       อัตราวาง      2 อัตรา 
        คาตอบแทน   เดือนละ 7,590 บาท  
            

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ( เอกสารหมายเลข ๑ ) 
สิทธิประโยชน  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสขุวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕56
ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันทําสัญญาจาง  ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2564 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
    คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน              

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง

ของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการทองถ่ิน  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  
(เอกสารหมายเลข ๑) 

  ๓. การรับสมัคร 
๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ใหผูประสงคจะสมัคร กรอกใบสมัครผานระบบออนไลนได ท่ี https://bit.ly/2OcP2KF  

ตั้งแตวันท่ี 26 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 16.30 น.ของวันสุดทาย 
ในการรับสมัคร ตามประกาศนี้)  

 
 

/3.2 หลักฐานท่ี... 
 

https://bit.ly/2OcP2KF
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๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืน (วันท่ีผูสมัคร มีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ
และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ) 

(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด 
๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ – นามสกุล หลังรูปถาย) 

(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) และสําเนาปริญญาบัตร หรือ 
ใบประกาศนียบัตร ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร อยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ 
(4) สําเนาหลักฐานหนังสือสําคัญทางทหาร ท่ีแสดงวาพนภาระทางทหารแลวเทานั้น (เฉพาะ

ผูสมัครเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ  
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
(6) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ 

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อ
กํากับไวดวย 

๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิกหรือ
โมฆะสําหรับผูนั้น 

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 

โรงพยาบาลราชวิถี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้ ง ท่ี  1 และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี  5 พฤษภาคม 2564  
(เวลา 15.30 น.) ทางเว็บไซต www.rajavithi.go.th โรงพยาบาลราชวิถี และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน  
ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 (เวลา 15.30 น.) ทางเว็บไซต www.rajavithi.go.th โรงพยาบาลราชวิถี 

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
      ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑) 

๖. เกณฑการตัดสิน 
ผู ท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผู ท่ี ไดคะแนนในการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูได
คะแนนรวมเทากันจะใหผูผานการเลือกสรรท่ีไดคะแนนดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผู
อยูในลําดับท่ีสูงกวา หากคะแนนดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงยังเทากันอีก จะพิจารณาจากลําดับ
ในการสมัครสอบของผูท่ีไดสมัครกอน 

/7. การประกาศ... 

http://www.google.co.th/url?url=http://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-sedthabut/transcript&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBMQFjAAahUKEwiTwu-Q6cjHAhWNkY4KHdy3Ask&usg=AFQjCNEc-SKYKikulON3qQL1nhH4ufed-g
http://www.rajavithi.go.th/
http://www.rajavithi.go.th/
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- เอกสารหมายเลข ๑ - 
รายละเอียดแนบทายประกาศ  

 

1. ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

ปฏิบัติงานท่ี กลุมงานสนับสนุนวิชาการและถายทอด 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานทางดานโสตทัศนศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเ ก่ียวกับการรวบรวมขอมูล 
ทางวิชาการนํามาดัดแปลงและเผยแพรในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณตาง ๆ การเลือกใชเทคนิคหรืออุปกรณ 
ในการบรรยาย การประชุม การฝกอบรม และนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานของสวน
ราชการตาง ๆ การควบคุมการใช การจัดหา และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ปฏิบัติงานดานชางภาพ
การแพทย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง   

ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม-
การศึกษา ทางครุศาสตรเทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน ทางวารสารศาสตร ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร
การพัฒนา คอมพิวเตอร ภาพยนตร วิดีทัศน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
  ๒. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
  1. ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ประเมินดานความสามารถท่ีสอดคลอง
กับตําแหนง ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (100 คะแนน)  
   (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
  
  ท้ังนี้ ใหผูเขารับการเลือกสรรเตรียมโนตบุค ผลงานของตนเอง หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ มาแสดงใน
วันท่ีเขารับการประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
  

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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2. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 

ปฏิบัติงานท่ี กลุมงานอายุรศาสตร, กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก, กลุมงานทรัพยากรบุคคล,  
กลุมงานบริหารท่ัวไป, กลุมงานดิจิทัลการแพทย, กลุมงานประกันสุขภาพ และกลุมงานสูติ-นรีเวชศาสตร 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทําขอมูล ซ่ึงมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ 
ในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทําเอกสารเก่ียวกับการประกันสุขภาพ การจัดทํา 
การบันทึก การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม  
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  ๑.  ประเมินดานความสามารถและทักษะท่ีสอดคลองกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 
       - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office : Word, Excel) 
    (วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ) 

  2.  ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                          - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
    (วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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3.  ตําแหนง นายชางเทคนิค 
ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานชางและบํารุงรักษา 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานทางดานชางเทคนิค ชางไฟฟา ซ่ึงมีลักษณะการปฏิบัติงานชาง ควบคุม ดูแล
บํารุงรักษา ตรวจ ซอม ซอมสราง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สํารวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค 
เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องทุนแรง เครื่องมืออุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีเก่ียวกับโลหะ.ชวยคํานวณราคารายการ
และประมาณราคา ใชงานเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชท่ีเก่ียวกับระบบไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บเครื่องมือใชวัสดุ
อุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมจัดทําสถิติ บันทึกประวัติการใชและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส   

สาขาวิชาโยธา สาขาวิชากอสราง สาขาวิชาชางกล สาขาวิชาเครื่องยนต หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
  2. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ   ดังนี้ 

- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี 
สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (100 คะแนน) 

(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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4. ตําแหนง พนักงานประจําหองยา 
 ปฏิบัติงานท่ี กลุมงานเภสัชกรรม 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
      ปฏิบัติงานดานการจายยาและแบงบรรจุยา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเตรียม
และทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการแบงบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหนวยงาน
ตางๆในสังกัด ดูแลความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีหองจายยาและคลังยาเพ่ือปองกันอุบัติการณท่ี
จะเกิดข้ึน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ (ม.6) 

  2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ   ดังนี้ 

- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี 
สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (100 คะแนน)   
   (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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5. ตําแหนง พนักงานบริการ 

ปฏิบัติงานท่ี กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน, กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย,  
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ, กลุมงานรังสีวิทยา, กลุมงานรังสีรักษา และกลุมงานบริหารท่ัวไป  

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานตามแตจะไดรับคําสั่ง โดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ เชน บริการตอนรับ รับรองแขก
หรือผูมารับบริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทําความสะอาด งานบํารุงรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ งานท่ีจําเปนตองใชแรงงานท่ัวไป รวมถึงงานบริการ
ยานพาหนะ ขับรถยนตของทางราชการประเภทตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1.  มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี 

  ๒. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)   

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ   ดังนี้ 
1. ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

- เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 

 

 

 

 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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6. ตําแหนง พนักงานเปล   

 ปฏิบัติงานท่ี กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน และกลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏบิัติงานเก่ียวกับการเคลื่อนยายผูปวยของหนวยบริการดวยรถเข็นนั่งและเปลนอน พรอมดูแล 
บํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1. มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี 

  ๒. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6) หรือมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือตอนปลาย 
สายสามัญ (ม.6)   

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ   ดังนี้ 

1. ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
- เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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