
                               

    

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

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

ดวยกรมการแพทย ประสงคจะรับสมัครบุคคล เพ่ือจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป จํานวน 5 ตําแหนง ดังนี้  นักปฏิบั ติการฉุกเฉินการแพทย              
นกัโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพ พนักงานกูชีพ พนักงานบริการ  ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลราชวิถี ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
จางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหา และการเลือกสรร รวมท้ังแบบสัญญาจาง พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท 
ตําแหนงลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุม และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 ประกอบคําสั่งกรมการแพทยท่ี 154/2556 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 
2556 เรื่องมอบอํานาจดําเนินการเก่ียวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัคร สรรหา และ
เลือกสรร ดังตอไปนี้ 

1. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 

 (1)   กลุมงานลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
 ชื่อตําแหนง      พยาบาลวิชาชีพ 

อัตราวาง       70 อัตรา 

  คาตอบแทน      เดือนละ ๑5,960บาท 

     (2)  กลุมงานลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
   ชื่อตําแหนง      นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 
   อัตราวาง      1 อัตรา 
       คาตอบแทน      เดือนละ ๑5,960 บาท 

 (3)   กลุมงานลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
 ชื่อตําแหนง      นักโภชนาการ 

อัตราวาง      1 อัตรา 
  คาตอบแทน      เดือนละ ๑5,960 บาท 

 
 

   
         

   

..//(4) กลุมลักษณะงาน.. 
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 (4)   กลุมงานลักษณะงาน  บริการ 

ชื่อตําแหนง   พนักงานกูชีพ  
อัตราวาง   1 อัตรา 

      คาตอบแทน   เดือนละ 7,590 บาท 
 (5)   กลุมงานลักษณะงาน  บริการ 

ชื่อตําแหนง   พนักงานบริการ (ดานขับรถยนต)  
อัตราวาง   1 อัตรา 

      คาตอบแทน   เดือนละ 7,590 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ (เอกสารหมายเลข 1) 

สิทธิประโยชน  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
       คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ 

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ 
(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
หมายเหตุ : ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ

สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน  
 
 
 
 

 ..//คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง  

    ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  

(เอกสารหมายเลข 1)  
๓. การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี งานการเจาหนาท่ี ฝายทรัพยากร

บุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขท่ี 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 
2562 ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 ในวัน และเวลาราชการ (ภาคเชา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบาย เวลา 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หยุดเสาร – อาทิตย)  

๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด      

๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถาย) 
(2) วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร (ตัวจริง) 
(3) สําเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ

ตําแหนงท่ีสมัคร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดย
จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึงจะตอง
อยูภายในวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

 (4) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ (สําหรับ
ตําแหนงท่ีกําหนดใหตองมีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) จํานวน ๑ ฉบับ 

(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
(6) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
(7) ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เทานั้น) ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน 

และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ  ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) จํานวน ๑ ฉบับ 
(8) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อ 

กํากับไวดวย   
๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน 
ผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิกหรือ
โมฆะสําหรับผูนั้น 

..//4.การประกาศ.. 
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๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562  ณ บอรดประชาสัมพันธ 12 
(ทางเขาตึกหลวงชํานาญเนติศาสตร  ขางกลุมงานรังสีรักษา) โรงพยาบาลราชวิ ถี และ ทางเว็บไซต 
www.rajavithi.go.th, https://www.facebook.com/HRRajavithi/ 

 
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
    ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

   
๖. เกณฑการตัดสิน 

ผู ท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผู ท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูได
คะแนนรวมเทากันจะใหผูผานการเลือกสรรท่ีไดคะแนนดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผู
อยูในลําดับท่ีสูงกวา หากคะแนนดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงยังเทากันอีก จะพิจารณาจากลําดับ
ในการสมัครสอบของผูท่ีไดสมัครกอน 

 
๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป
ตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรดประชาสัมพันธ 12 (ทางเขาตึกหลวงชํานาญเนติศาสตร ขางกลุมงานรังสีรักษา) 
โรงพยาบาลราชวิถี และ ทางเว็บไซต www.rajavithi.go.th , https://www.facebook.com/HRRajavithi/ 

โดยบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๒ ป นับแต
วันประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหมแลวแตกรณี หรืออาจไมข้ึนบัญชีก็ได 

 
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมการแพทยกําหนด 

     ประกาศ ณ วันท่ี          1          สิงหาคม   2562 
 

     
 

         
 
 

 

http://www.rajavithi.go.th/
https://www.facebook.com/HRRajavithi/
http://www.rajavithi.go.th/
https://www.facebook.com/HRRajavithi/
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- เอกสารหมายเลข ๑ - 
รายละเอียดแนบทายประกาศ  

1. ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ โดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ท่ีเก่ียวของโดยตรงตอชีวิต สุขภาพและอนามัย
ของประชาชนท้ังในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล 
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยใหการพยาบาลและการผดุงครรภตามกฎหมายวิชาชีพ ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษา
โรค ทําหนาท่ีเปนผูใหบริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัย
ปญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการใหการพยาบาลและการผดุงครรภ ศึกษา 
วิเคราะห คิดคน พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลใหเปนไปอยางมีคุณภาพและอยูในมาตรฐาน 
สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถทางการพยาบาลใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานการพยาบาล จัดสถานท่ี
และเตรียมอุปกรณท่ีใชในการรักษาพยาบาล ชวยแพทยในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา จัดเตรียมและสง
เครื่องมือในการผาตัด ชวยแพทยในการใชยาระงับความรูสึก หรือใชเครื่องมือพิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัย
และบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
การฟนฟูสภาพผูปวย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑. ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง   

  ๒.  มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี

สอดคลองกับตําแหนง ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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2. ตําแหนง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานดานการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยท่ีกระทําโดยตรงตอผูปวยฉุกเฉินตามคําสั่งแพทย 
หรือการอํานวยการ นับตั้งแตรับรูถึงภาวการณเจ็บปวยฉุกเฉินจนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการ
บําบัดรักษาใหพนภาวะฉุกเฉิน ซ่ึง รวมถึงกาประเมิน การตรวจวินิจฉัย การบําบัดรักษาพยาบาล การจัดการ
ประสานงาน การควบคุมดูแล การติดตอสื่อสาร การเคลื่อนยาย และการลําเลียงนําสงปวยฉุกเฉิน ท้ังนอก
สถานพยาบาล และในสถานพยาบาล ตลอดจนดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับ
ทองถ่ิน หรือพ้ืนท่ี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑. ไดรับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชา 

หนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย และไดรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย จาก
คณะอนุกรรมการรับรององคกร และหลักสูตรการศึกษา และฝกอบรมผูปฏิบัติการ และการใหประกาศนียบัตร
หรือเครื่องหมายวิทยาฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม (อศป.) 
  ๒.  มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
1. ประเมินดานความรูความสามารถท่ัวไป  

  - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
    ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (๑๐๐ คะแนน)  

(วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 
2. ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

                       - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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3. ตําแหนง นกัโภชนาการ 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ปญหา
โภชนาการดานตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแกไขและสงเสริมภาวะโภชนาการของผูปวยหรือประชาชน สํารวจและรวบรวม
ขอมูลดานโภชนาการของประชาชนภาคตาง ๆ เพ่ือหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนปองกัน และบําบัด
โรคขาดสารอาหาร วิจัยดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือกําหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีตาง 
ๆ ใหเหมาะสม ทดลองตํารับอาหารใหม ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ สงเสริมการผลิตอาหารท่ีจําเปนแก
การปรับปรุงภาวะโภชนาการ คนควา ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร ซ่ึงมีคุณคาดานโภชนาการ กําหนดรายการอาหาร
ควบคุมและใหคําแนะนําในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝกอบรมเจาหนาท่ี อาสาสมัครหมูบานและประชาชน
ท่ัวไป และเผยแพรความรูประชานิเทศดานโภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธีตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑. ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร(อาหารและโภชนาการ) สาขาวิชา 

โภชนาการและการกําหนดอาหาร สาขาวิชาโภชนาวิทยา สาขาวิชาโภชนศาสตร สาขาวิชาโภชนาการและการ
จัดการความปลอดภัยในอาหาร และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร(กําหนดอาหารและโภชนบําบัด)  
  ๒.  มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
   1. ประเมินดานความรูความสามารถท่ัวไป (๑๐๐ คะแนน) 
  - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 

    ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   
          - ดานการอาหารและโภชนาการมนุษย   โภชนาการในวัยตางๆ  การประเมินภาวะ-
โภชนาการ   วิทยาศาสตรการอาหารเบื้องตน   ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร                           
การจัดบริการอาหารในโรงพยาบาล   หลักการกําหนดอาหารและการคํานวณอาหารสําหรับผูปวย      
โภชนบําบัดทางการแพทย 

(วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 
2. ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

                       - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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4. ตําแหนงพนักงานกูชีพ 

    ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานดานชวยเหลือแพทยและพยาบาล ทําการกูชีพผูปวยในภาวะวิกฤต ซ่ึงมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเก่ียวกับการชวยฟนคืนชีพของผูปวย โดยการชวยเหลือ เคลื่อนยายและปฐมพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
และข้ันภาวะวิกฤต รวมท้ังรับ-สงวิทยุสื่อสารภายในเครือขายประจําศูนยเขต และขับรถยนตนําสงผูปวยเพ่ือเขารับ
การรักษาพยาบาล รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี 

2.ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ และตองผานหลักสูตร 
การอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน(EMT-B 110 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง
(EMT-I 2 ป) 
  3. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรทางเวชกิจฉุกเฉิน ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

4. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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5. ตําแหนง พนักงานบริการ (ดานขับรถยนต) 
 ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1.  มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี 

  ๒. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ  
 
  3. พนักงานบริการ ดานขับรถยนต (ตองมีใบขับข่ีแนบการประกอบการสมัครดวย) 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ และการปฏิบัติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖0 


