
 
 
                                                          
 
 
 
 
 

 
ประกาศกรมการแพทย 

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป  จํานวน 19 ตําแหนง 
                                                ________________________________ 

 

  ตามประกาศกรมการแพทย ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป จํานวน 19 ตําแหนง ดังนี้  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร       
นักเทคนิคการแพทย นักวิชาการคอมพิวเตอร  นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน            
เจาพนักงานการเงินและบัญชี  เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร        
นายชางเทคนิค ชางทันตกรรม  พนักงานเภสัชกรรม  พนักงานประจําหองยา พนักงานประกอบอาหาร  
พนักงานชวยเหลือคนไข  พนักงานบริการ  พนักงานกูชีพ และพนักงานเปล  ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลราชวิถี นั้น 

  บัดนี้ กรมการแพทย ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว  จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ       
เขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
ดังตอไปนี ้   

 ก) รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
- ตามเอกสารแนบทาย - 

 

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
  - ตามเอกสารแนบทาย -  

ค) ประกาศรายช่ือผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  
    กรมการแพทย  (โรงพยาบาลราชวิ ถี ) จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี ๑ และมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ (โดยการสัมภาษณ) ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห
นโยบายและแผน เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ณ บอรดประชาสัมพันธ (บอรด 12) ตึกหลวงชํานาญ เนติศาสตร     
ชั้น 1 (กลุมงานรังสีรักษา) ตรงขามตึกเจริญ พูลวรลักษณ และทางเว็บไซด www.rajavithi.go.th 

 
 
 
 
 
 

...//ง) ระเบียบปฏิบัติ... 

 

http://www.rajavithi.go.th/
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3) ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ เลขประจ าตัวสอบ 

ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล 
- เก่ียวกับเร่ือง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี 
ก า ร ส่ั ง สม ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ง าน อาชี พ  
การยึ ดมั่ น ใน ความถู กต้ อง ชอบธรรมและ
จริยธรรม การท างานเป็นทีม 
 
วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์ 
 

 
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 11 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

โรงพยาบาลราชวิถี 

 
 
 

001 - 014 

 
4) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร ์

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ เลขประจ าตัวสอบ 

ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง 
- การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษา         
ท่ีเก่ียวข้องกับการเขียน Mobile Application 
 
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน 
  

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 13.00 – 15.30น. 
ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 11 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

โรงพยาบาลราชวิถี 

 
 

001 

 
5) ต าแหน่งนักทรพัยากรบุคคล 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ เลขประจ าตัวสอบ 

- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : 
Word, Excel, PowerPoint) 
 
วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ 
 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องประชุม 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 
อาคารเจริญ พูลวรลักษณ์ 

โรงพยาบาลราชวิถี 

เลขท่ี 001 - 004 
เวลา 10.00 – 11.00 น. 

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
- ความรู้ดา้นหลักการบริหารงานบุคคล 
 
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 13.00 – 14.30 น. 
ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 11 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

โรงพยาบาลราชวิถี 

 
เลขท่ี 001 - 004 

 
 

 

...//6) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน... 
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6) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ เลขประจ าตัวสอบ 

- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : 
Word, Excel, PowerPoint) 
 
วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ 
 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องประชุม 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 
อาคารเจริญ พูลวรลักษณ์ 

โรงพยาบาลราชวิถี 

เลขท่ี 001 - 010    
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

 

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
- ความรู้ด้านการจัดท าแผน นโยบาย 
 
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 13.00 – 14.30 น. 
ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 11 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 
เลขท่ี 001 - 010 

 

 
7) ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ เลขประจ าตัวสอบ 

ประเมินด้านความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับ
ต าแหน่ง  
- ความรู้เก่ียวกับการเงินและบัญชี 
 
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน 
  

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 13.00 – 14.30 น. 
ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 11 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 
เลขท่ี 001 - 002 

 
8) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ เลขประจ าตัวสอบ 

ประเมินด้านความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับ
ต าแหน่ง  
  - การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft 
Office : Word, Excel) 
 
วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ 
 

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องประชุม 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 
อาคารเจริญ พูลวรลักษณ์ 

โรงพยาบาลราชวิถี 

เลขท่ี 001 – 010      
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

เลขท่ี 011 – 014 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 

 

...//9) ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ... 
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