
                               

    

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

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

ดวยกรมการแพทย ประสงคจะรับสมัครบุคคล เพ่ือจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป จํานวน 20 ตําแหนง ดังนี้  ตําแหนงเภสัชกร, นักจิตวิทยา, 
นักวิทยาศาสตร, นักวิชาการคอมพิวเตอร, นักวิเคราะหนโยบายและแผน, เจาพนักงานการเงินและบัญชี ,           
เจาพนักงานธุรการ, เจาพนักงานพัสดุ, เจาพนักงานเภสัชกรรม, เจาพนักงานเวชสถิติ, เจาพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร,นายชางเทคนิค,พนักงานบัตรรายงานโรค,ผูชวยทันตแพทย, พนักงานกูชีพ, พนักงานประกอบอาหาร, 
พนักงานชวยเหลอืคนไข, พนักงานเปล, พนักงานประจําหองยา และพนักงานบริการ    ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลราช
วิถี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหา และการเลือกสรร รวมท้ังแบบสัญญาจาง 
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
การกําหนดประเภท ตําแหนงลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุม และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 ประกอบคําสั่งกรมการแพทยท่ี 154/2556 ลง
วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 เรื่องมอบอํานาจดําเนินการเก่ียวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัคร 
สรรหา และเลือกสรร ดังตอไปนี้ 

1. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 

 (1)   กลุมงานลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
  ชื่อตําแหนง   เภสัชกร  
  อัตราวาง   3 อัตรา 

       คาตอบแทน   เดือนละ 16,920 บาท (5ป) 
  คาตอบแทน   เดือนละ 19,680 บาท (6ป) 

 (2)  กลุมงานลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
    ชื่อตําแหนง      นักจิตวิทยาคลินิก 

   อัตราวาง      1 อัตรา 
          คาตอบแทน      เดือนละ 15,960 บาท 

 (3)  กลุมงานลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
 ชื่อตําแหนง      นักวิทยาศาสตร 

อัตราวาง      1 อัตรา 
  คาตอบแทน      เดือนละ ๑5,960 บาท 
 
 

..//(4) กลุมลักษณะงาน.. 
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(4)  กลุมงานลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
 ชื่อตําแหนง      นักวิชาการคอมพิวเตอร 

อัตราวาง      2 อัตรา 
คาตอบแทน      เดือนละ ๑5,960 บาท 

 (5) กลุมงานลักษณะงาน  บริหารท่ัวไป   
    ชื่อตําแหนง      นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

   อัตราวาง      2 อัตรา 
          คาตอบแทน      เดือนละ 13,300 บาท 

 (6) กลุมงานลักษณะงาน  เทคนิค    
    ชื่อตําแหนง      เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

   อัตราวาง      2 อัตรา 
          คาตอบแทน      เดือนละ 10,200 บาท 

 (7) กลุมงานลักษณะงาน  เทคนิค    
    ชื่อตําแหนง      เจาพนักงานธุรการ 

   อัตราวาง      15 อัตรา 
          คาตอบแทน      ปวช. เดือนละ 8,300 บาท 
    คาตอบแทน   ปวส. เดือนละ 10,200 บาท 
    

 (8)   กลุมงานลักษณะงาน  เทคนิค    
    ชื่อตําแหนง      เจาพนักงานพัสดุ 

   อัตราวาง      6 อัตรา 
          คาตอบแทน      เดือนละ 10,200 บาท  

 (9)     กลุมงานลักษณะงาน  เทคนิค    
    ชื่อตําแหนง      เจาพนักงานเภสัชกรรม 
    อัตราวาง      1 อัตรา 
          คาตอบแทน      เดือนละ 10,200 บาท 

 

 (10)     กลุมงานลักษณะงาน  เทคนิค    
    ชื่อตําแหนง      เจาพนักงานเวชสถิติ 
    อัตราวาง      1 อัตรา 
          คาตอบแทน      เดือนละ 10,200 บาท 

 (11)     กลุมงานลักษณะงาน  เทคนิค    
    ชื่อตําแหนง      เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 
    อัตราวาง      2 อัตรา 
          คาตอบแทน      เดือนละ 10,200 บาท 

 
 
 
 

..//(12) กลุมลักษณะงาน.. 
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 (12)     กลุมงานลักษณะงาน  เทคนิค    
    ชื่อตําแหนง      นายชางเทคนิค 
    อัตราวาง      1 อัตรา 
          คาตอบแทน      เดือนละ 10,200 บาท 

 (13)     กลุมงานลักษณะงาน  บริการ  
    ชื่อตําแหนง      พนักงานบัตรรายงานโรค 
    อัตราวาง      8 อัตรา 
    คาตอบแทน      เดือนละ 8,300 บาท 

 (14)     กลุมงานลักษณะงาน  บริการ   
    ชื่อตําแหนง      ผูชวยทันตแพทย 
    อัตราวาง      2 อัตรา 
          คาตอบแทน      เดือนละ 8,300 บาท   

 (15)   กลุมงานลักษณะงาน  บริการ 
          ชื่อตําแหนง   พนักงานกูชีพ  

อัตราวาง   1 อัตรา 
      คาตอบแทน   เดือนละ 7,590 บาท 

 (16)     กลุมงานลักษณะงาน  บริการ   
    ชื่อตําแหนง      พนักงานประกอบอาหาร 
    อัตราวาง      3 อัตรา 

   คาตอบแทน      เดือนละ 7,590 บาท 

 (17)     กลุมงานลักษณะงาน  บริการ   
    ชื่อตําแหนง      พนกังานชวยเหลือคนไข 
    อัตราวาง      12 อัตรา 

    คาตอบแทน      เดือนละ 7,590 บาท 

 (18)     กลุมงานลักษณะงาน  บริการ   
    ชื่อตําแหนง      พนักงานเปล 
    อัตราวาง      8 อัตรา 

   คาตอบแทน      เดือนละ 7,590 บาท 

 (19)     กลุมงานลักษณะงาน  บริการ   
    ชื่อตําแหนง      พนักงานประจําหองยา 
    อัตราวาง      4 อัตรา 

   คาตอบแทน      เดือนละ 7,590 บาท 
 (20)   กลุมงานลักษณะงาน  บริการ 

ชื่อตําแหนง   พนักงานบริการ   
อัตราวาง   15 อัตรา 

      คาตอบแทน   เดือนละ 7,590 บาท 

..//ลักษณะงาน.. 
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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     

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 30 กันยายน 
2562 – วันท่ี 4 ตุลาคม 2562  ในวัน และเวลาราชการ (ภาคเชา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบาย เวลา 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หยุดเสาร – อาทิตย)  

 
 
 
 
 
 

..//3.2.หลักฐาน.. 
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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** 

**ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี 
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิกหรือ
โมฆะสําหรับผูนั้น** 

 
๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี 10 ตุลาคม 2562  ณ บอรดประชาสัมพันธ 12 
(ทางเขาตึกหลวงชํานาญเนติศาสตร  ขางกลุมงานรังสีรักษา) โรงพยาบาลราชวิ ถี และ ทางเว็บไซต 
www.rajavithi.go.th, https://www.facebook.com/HRRajavithi/ 

 
 
 
 ..//5.หลักเกณฑ.. 
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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    26   กันยายน พ.ศ. 2562 
 

     
 

                     (นายสุกรม  ชีเจริญ) 
                               นายแพทยชํานาญการพิเศษ ดานเวชกรรม สาขาออรโธปดิกส 

                            รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
                         ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 
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- เอกสารหมายเลข ๑ - 
รายละเอียดแนบทายประกาศ  

1.ตําแหนง เภสัชกร 

ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานเภสัชกรรม  

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ
ประเภทตางๆ การจายยาใหคนไขตามคําสั่งแพทยในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวของกับการ
รักษาพยาบาลและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร 
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 
  2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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2. ตําแหนง นักจิตวิทยาคลินิก 
 ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานจิตเวช 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

    ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ ความผิดปกติทางจิตของ
คนผูมีปญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช อันเนื่องจากภาวะทางจิตใจ บุคลิกภาพ ระดับเชาวนปญญา อารมณ 
พฤติกรรม การปรับตัว ความเครียดหรือพยาธิสภาพทางสมอง ดวยการใชเครื่องมือหรืออุปกรณทดสอบทาง
จิตวิทยาคลินิก ท่ีรัฐมนตรีประกาศใชเปนเครื่องมือหรืออุปกรณทางจิตวิทยาคลินิก รวมท้ังมีลักษณะการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการ การวิจัย การสงเสริม ปองกัน การนิเทศงาน และฝกอบรมวิชาจิตวิทยาคลินิก เพ่ือพัฒนาขาราชการ
ผูปฏิบัติงานดานจิตวิทยาคลินิกในหนวยงานจิตเวช และหนวยงานอ่ืน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑. ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 
  ๒. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

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

     - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint) 
(วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

    - ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 - เก่ียวกับจิตวิทยาคลินิก 

(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  นกัวิทยาศาสตร  
 ปฏิบัติงานท่ี  งานวิศวกรรมชีวการแพทย กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทย ในสาขาท่ีเก่ียวกับเครื่องมืออุปกรณการแพทยและ 

วิทยาศาสตรลักษณะงานปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําแผนและบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณการแพทยใน
โรงพยาบาล เพ่ือใหมีผล ปลอดภัย เพียงพอ พรอมใชและถูกใชงานอยางคุมคา 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพ พิสูจน ยืนยัน การทํางานของเครื่องมือแพทยในสาขาตางๆ  
เชน เครื่องมือแพทยท่ีใชงานในหอผูปวยและหอผูปวยหนักเครื่องมือแพทยท่ีใชงานใน หองปฏิบัติการเครื่องมือ
แพทยท่ีใชงานในงานวิสัญญีวิทยาเครื่องมือแพทยท่ีใชงานในหองผาตัดเครื่องมือแพทยท่ีใชในงานรังสีรักษาและ
รังสีวินิจฉัยเครื่องมือแพทยท่ีใชในหองคลอดรวมไปถึงเครื่องมือท่ีใชในการตรวจ วิเคราะห วินิจฉัย และเครื่องมือท่ี
นําไปใชรักษาอ่ืนๆ 

ปฏิบัติงานซอม บํารุงรักษา สอบเทียบและตรวจวิเคราะหเครื่องมือแพทย เพ่ือควบคุมคุณภาพ 
มาตรฐาน ความปลอดภัยเครื่องมืออุปกรณการแพทยและวิทยาศาสตร 

ปฏิบัติงานทดสอบ ติดตั้งเครื่องมือแพทยในศูนยสํารองเชนเครื่องชวยหายใจ และแนะนําแกไขปญหา 
ท่ีเกิดจากการใชงานแกผูใช 

พัฒนาระบบงานซอมระบบบํารุงรักษาและสอบเทียบและระบบสํารองเครื่องมืออุปกรณการแพทย 
และวิทยาศาสตร 

ประเมิน คัดเลือก จัดทําคุณสมบัติเครื่องมืออุปกรณการแพทยและวิทยาศาสตร 
ศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย เชนการพัฒนา ออกแบบและสรางเครื่องมือ 

อุปกรณการแพทยและวิทยาศาสตร 
รวมวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขใหไดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑทางสุขภาพ  

และวิทยาศาสตรการแพทย 
จัดอบรม ถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณการแพทยและวิทยาศาสตร 

ใหแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
ใหบริการทางวิชาการ เชน จัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารเผยแพร ในรูปแบบตางๆ เพ่ือการ 

เรียนรูและความเขาใจในการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย ใหเกิดการใชงานท่ีถูกตองและปลอดภัย 
พัฒนาและจัดทําฐานขอมูลเครื่องมืออุปกรณการแพทยและวิทยาศาสตร 
พัฒนาคุณภาพดานเครื่องมืออุปกรณการแพทยและวิทยาศาสตรเพ่ือการประเมินรับรองคุณภาพ 

สถานยาบาล และตรวจสอบควบคุม ดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานตลอดเวลา  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   สาขาวิชาอุปกรณ 

การแพทย สาขาวิชาอุปกรณชีวการแพทย  สาขาฟสิกสอุตสาหกรรม และอุปกรณการแพทย สาขาวิชาฟสิกส
อุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา และสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย 

2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

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

     - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint) 
       - ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน และ 

การสอบปฏิบัติ)  
  2. ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                       - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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5.ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ โดยท่ัวไป  
  สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรซ่ึงมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเ ก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห ออกแบบเก่ียวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต รวมถึงการเขียนคูมือ อธิบายการ
ใชคําสั่งตาง ๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือและชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ 
ใหคําปรึกษา แนะนํา อบรม เก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตางๆ แกบุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ติดตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
            ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  
 1. ดานการปฏิบัติการ  
 (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ เพ่ืออํานวยการใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบ
ดําเนินไปไดอยางราบรื่นและสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน  
 (2) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เพ่ือใหขอมูลทีไดถูกตองแมนยํามากท่ีสุด  
 (3) ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพ่ือใหระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกตอง ตรงตามความ
ตองการและสภาพการใชงานของหนวยงานอยูเสมอ 
 (4) เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลท่ีไดวางแผนไวแลว เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางราบรื่น 
 (5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง เพ่ือให
ระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   
 (6) ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลของ
หนวยงานท่ีไมซับซอน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความตองการของหนวยงานมากท่ีสุด  
 (7) ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต เพ่ือใหได
ระบบงานประยุกตท่ีตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหนวยงาน  
 (8) รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ 
ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง 
เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกนท้ังหนวยงาน และตรงตามความตองการ ลักษณะการใชงาน
ของหนวยงาน  
 2. ดานการวางแผน  
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
 
            ..//3 ดานการ.. 
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 3. ดานการประสานงาน  
 (1) ประสานงานทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  
 (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกบขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
  4. ดานการบริการ  
 (1) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถใชงาน
คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง 
 (2) ดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานท่ีพัฒนา แกเจาหนาท่ี
ผูใชงานหรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
 (3) ปฏิบัติงานรวมกับผูใชในการนาํระบบไปใชในการปฏบิัติงาน เพ่ือชวยเหลือผูใชหากมีปญหา
หรือขอสงสัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 

          ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
           ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย 
อยาง เชน ทําหนาท่ีในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ติดตั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูป ใช
ปรับปรุง   แกไขแฟมขอมูล   เขียนชุดคําสั่ง   ตามขอกําหนดของระบบงานท่ีไดวางแผนไวแลว  ทดสอบความ
ถูกตองของคําสั่ง  แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

ความรูความสามารถท่ีตองการ  
(1)  มีความรูความสามารถในงานดานวิทยาการคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาท่ี  
 (2)  มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
 (3)  มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
 (4)  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 (5)  มีความรูความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานท่ีสังกัด 
 (6)  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  (1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
  (2) มีความรูความสามารถและทักษะในดานคอมพิวเตอรสืบคนระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล 
อิเล็กทรอนิกส ระบบอินเตอรเน็ต ระบบเน็ตเวิรคและซอมบํารุง 
  (3) มีประสบการณในดานงานคอมพิวเตอร  ไมนอยกวา 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ   
  (4) มีความรูความสามารถดานฐานขอมูล : MySQL, MS SQL Server, Oracle (ถามี
ประสบการณเก่ียวกับ Oracle จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ) 
  (5) มีความรูความสามารถการเขียนโปรแกรมภาษา: PHP, VB.NET, C#, ASP.NET  
 
 
 
           ..//หลักเกณฑ.. 
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
   ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู 
- ความรูความสามารถท่ัวไป  
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

 
100 

 
โดยวิธีสอบขอเขียน 

2. คุณสมบัติสวนบุคคล 
- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ 
- ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษยสัมพันธ ความสามารถในการทํางานเปนทีม 
- การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
- ประสบการณท่ีเก่ียวของกับตําแหนง 

 
100 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกครั้ง       
โดยไดคะแนนในแตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 
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5. ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานแผนและประเมินผล 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบาย และการวางแผน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเก่ียวกับนโยบาย และเปาหมายของสวน
ราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคงใน
ระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการของสวนราชการ หรือใชเปนขอมูลสําหรับกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับประเทศแลวแตกรณี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 

  ๒. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

 ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน 

ดังนี้ 

1. ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (100 คะแนน) 
 (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

                          2. ประเมินดานความสามารถและทักษะท่ีสอดคลองกับตําแหนง (100 คะแนน) 
      - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office : Word, Excel, Power Point) 

(วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ) 
3.  ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (100 คะแนน) 
     -  เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     

การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน  

(วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ) 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกครั้ง       
โดยไดคะแนนในแตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 
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6. ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
 ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานการเงินและบัญชี 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   

  ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คอนขางยากเก่ียวกับการเงิน 
การงบประมาณและการบัญชีท่ัวไปของสวนราชการ เชน การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน ลงบัญช ี     
ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป           
ทําหนังสือชี้แจง โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงิน 
และบัญชี 
  2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  ๑.  ประเมินดานความสามารถและทักษะท่ีสอดคลองกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 
       - ความรูเก่ียวกับการเงินและบัญชี 
    (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 
  2.  ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                          - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  

    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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7. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  

 ปฏิบัติงานท่ี  สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (จ.นนทบุรี), กลุมงานประกันสุขภาพ, กลุมงานเภสัช
กรรม, กลุมงานบริหารท่ัวไป, กลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค, กลุมงานรังสีรักษา และ กลุมภารกิจดานการ
พยาบาล 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
     ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทําขอมูล ซ่ึงมีลักษณะ 

งานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ 
ในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทําเอกสารเก่ียวกับการประกันสุขภาพ การจัดทํา 
การบันทึก การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา 
3. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. 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  
    (วธิีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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8. ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 
ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานพัสดุและบํารุงรักษา 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   

  ปฏิบัติงานทางการพัสดุท่ัวไปของสวนราชการ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือ 
การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ 
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหนายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา การตออายุสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือ หรือสัญญาจาง 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) 
  ๔.  ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                        - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖0 
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9. ตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรม 
 ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานเภสัชกรรม 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
       ปฏิบัติงานทางดานเภสัชกรรม ซ่ึงมีลักษณะการปฏิบัติงานเก่ียวกับการชวยเภสัชกรทํายาฉีด     
ยาเม็ด และยาน้ํา การชวยจายยาตามใบสั่งแพทย ทําบัญชี เวชภัณฑ แยกประเภทตางๆ ชวยเก็บและรักษา
เวชภัณฑ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป   
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ 

2.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 
3.ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี กพส. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ 

สําหรับตําแหนงนี้ได 
  4. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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10. ตําแหนง เจาพนักงานเวชสถิติ 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   

  ปฏิบัติงานทางดานเวชสถิติ ซ่ึงมีลักษณะการปฏิบัติงานใหบริการงานเวชระเบียนการจําแนก
ประเภทผูปวยในการรักษากลุมเฉพาะโรค รวบรวมขอมูลเวชระเบียน สถิติประเภทตาง.ๆ.ใหรหัสทางการแพทย 
และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน 
  2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล 

เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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11. ตําแหนง เจาพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร.ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการ
ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร.ตรวจสอบ.แกไขปญหา.ขอขัดของในการปฏิบัติงาน.ติดตามศึกษา
ความกาวหนาเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร 

กราฟก  สาขาอิเล็กทรอนิกส สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการวิธีปฏิบัติ และการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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12. 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   

สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาชาวิชาสํารวจ สาขาวชิากอสราง หรือ สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
  2. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

 
 
 



- 22 - 
 

13. ตําแหนง พนักงานบัตรรายงานโรค 
ปฏิบัติงานท่ี  งานเวชระเบียน และสถิติ กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานดานเวชระเบียน มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติใหบริการจัดทําบัตรผูปวยประเภทตางๆ        
ในระบบสารสนเทศ คนหาเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูมารับบริการ พรอมบันทึกลงทะเบียนรหัสโรคตามระบบ
สากล และจัดเก็บเวชระเบียน แฟมประวัติผูปวย ตามมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนด รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 
  2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ 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
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖0 
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14. ตําแหนง ผูชวยทันตแพทย 
ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานทันตกรรม 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการชวยทันตแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเก่ียวกับการใหบริการ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของทันตแพทยในการทําหัตถการตาง ๆ โดยอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาท่ี
ใหบริการผูปวยท่ีมารักษาโรคทางชองปากตางๆ เชน การอุดฟน ถอนฟน รักษารากฟน ขูดหินน้ําลายเปนตน 
จัดเตรียมและบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช และเวชภัณฑตาง ๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุขตามคําสั่ง หรือ
ภายใตการควบคุมของทันตแพทย ใหคําปรึกษาแนะนํา และเผยแพรดานการรักษาความสะอาด และสุขภาพของ
ฟน และชองปากแกผูรับบริการจัดทํารายงานและสถิติทางทันตกรรมสาธารณสุข และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 1 ป หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยชั้นสูง (หลักสูตรตอยอด 1 ป) ตอจากประกาศนียบัตร  

ผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 1 ป 
  2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
1. ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ประเมินดานความสามารถท่ี 

สอดคลองกับตําแหนง ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (100 คะแนน)  
    (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

2.  ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                        - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖0 
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15. 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 
1. ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ประเมินดานความสามารถท่ี 

สอดคลองกับตําแหนง ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (100 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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16. ตําแหนง พนักงานประกอบอาหาร 
ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานโภชนศาสตร 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานดานโภชนาการ มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียม จัดซ้ือ กําหนดรายการอาหาร
และปรุงอาหารใหกับผูปวยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผูปวยท่ีตองใหอาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยง
สําหรับใชในการประชมุ สมัมนา อบรม ภายในหนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี 

2.ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ 
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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17. ตาํแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข 

ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานอายุรกรรม, กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู และ กลุมภารกิจดานการพยาบาล 
 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการชวยเหลือคนไขหรือ
ชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการใหบริการแกผูปวย การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ปองกันโรค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1.  มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี 

  ๒. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ 
   

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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18. ตําแหนง พนักงานเปล 
 ปฏิบัติงานท่ี  กลุมภารกิจดานการพยาบาล 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเคลื่อนยายผูปวยของหนวยบริการดวยรถเข็นนั่งและเปลนอน พรอมดูแล 
บํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1.  มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี 

  ๒. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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19. ตําแหนง พนักงานประจําหองยา 
 ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานเภสัชกรรม 

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

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) 

  2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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20. ตําแหนง พนักงานบริการ 
 ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานศัลยศาสตร, กลุมงานบริหารท่ัวไป,กลุมงานทรัพยากรบุคคล, กลุมงานรังสีวิทยา, 
กลุมงานพยาธิวิทยา, กลุมงานโภชนศาสตร, กลุมงานเทคนิคการแพทย และ กลุมภารกิจดานการพยาบาล 

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1.  มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี 

  ๒. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ  

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖0 

 
 
 


