
ประกาศโรงพยาบาลศรีธญัญา 
เรื่อง รับสมคัรบคุคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

……………………………… 
 

ด้วย โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน-
ราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๓ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดคุณลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  และคําสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๖๔๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอํานาจ
การสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
๑.  หน่วยงาน  ตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๑  อตัรา 
 ๑.๒ ตําแหน่งเภสัชกร จํานวน  ๑  อตัรา 
 ๑.๓ ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัด จํานวน  ๑  อตัรา 
 ๑.๔ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จํานวน  ๑  อตัรา 
 ๑.๕ ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จํานวน  ๑  อตัรา 
 (ดังรายละเอียดแนบท้าย) 

 
๒.  คณุสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนง่ของผู้มสีิทธสิมัครเขา้รบัการเลอืกสรร 
 ๒.๑  ผู้สมคัรทัว่ไป 

(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๑๘  ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไมเ่ป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน                   

                ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่  
     เป็นโทษสาํหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิหรือ  หน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไมเ่กิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 
๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มาย่ืนด้วย 

๒/๒.๒ คณุสมบัติ... 



-๒- 
  
 ๒.๒  คณุสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
                (ดังรายละเอียดแนบท้าย) 

 
๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานทีร่ับสมัคร 
                  ผู้สนใจจะสมคัรขอและยื่นใบสมคัรด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  ตึกอํานวยการชั้น ๒ 
โรงพยาบาลศรีธัญญา  จังหวัดนนทบุรี ต้ังแต่วันที่  ๑๔ มนีาคม  ๒๕๕๔  จนถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔   ใน
วันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 
 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมคัร 

 (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมใ่ส่แว่นตาดําขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว  โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน   
            ๑ ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 
 (๒)  วุฒิการศกึษาและระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง    
            ทีส่มคัร ฉบับจริงพร้อมสําเนา  จาํนวนอย่างละ ๑  ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ 
            ได้รบัอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐาน 
            การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให ้ นาํหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให ้
            โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน 
            กําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้  
 (๓)  สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมสําเนาอย่างละ  ๑  ฉบับ 
 (๔)  สําเนาหลกัฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคญัการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล  
            (กรณีช่ือ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ใบสําคญัทหารกองเกิน  สด.๙ (เฉพาะ 
            ผูส้มคัรเพศชาย)  จาํนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
 (๕)  หนังสือรบัรองการผ่านงาน  จํานวน  ๑  ฉบับ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง  และลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 
 ๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมคัร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผดิพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมผีลทําให้ผู้สมัครไม่มีสทิธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมคัรดังกล่าว  ใหถ้ือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ 
 

 
๓/๔.การประกาศ... 

 



-๓- 
 
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมนิสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ 

       โรงพยาบาลศรีธัญญาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน  เวลา   
สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  ในวันที ่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๔ ณ   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ตึกอํานวยการชั้น ๒ 
โรงพยาบาลศรีธัญญา  จังหวัดนนทบุรี 
 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
        ผู้สมัครต้องเขา้รับการประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กําหนด          
(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
  โรงพยาบาลศรีธัญญาจะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ครัง้ที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียนก่อนและ   
ผู้ผ่านการประเมินในครั้งที ่ ๑  ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่  ๒  ต่อไป 
 
๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
 (๑)  ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน  
                      ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
 (๒)  ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
                      แต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
 (๓)  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ 
 
๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชรีายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
       โรงพยาบาลศรีธัญญาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ โดยบัญชีรายช่ือ 
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลกิหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นบัแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
๘.  การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลศรีธัญญากําหนด 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๙  มีนาคม     พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 

(นายศักดา  กาญจนาวิโรจน์กุล) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 

 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลศรีธัญญา 

ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลนิิก  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
๑.  ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก  โดย  
 ๑.๑  ประเมิน  วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย  ด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐาน
วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับกลุม่เป้ามาย เพื่อค้นหา อธิบาย ทํานายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพ
ทางสมอง  พฤติกรรม  อารมณ์  ความคิด พฒันาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา  กลไกทีม่าหรือสาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด  ความผิดปกติทางจิตใจ การกระทาํผิดกฎหมายหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
ทางกฎหมาย  การเจ็บป่วยทางจิตเวช  ในระดับที่ไม่ซับซ้อน 
 ๑.๒  ให้การปรกึษา จิตบําบัด  พฤติกรรมบําบัด การบําบัดทางจิตวิทยา  การฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
จิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ในระดับที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือแก้ปัญหา  
บุคลิกภาพที่บกพร่องให้เหมาะสม  และใชศ้ักยภาพของตนเองได้ 
 ๑.๓  ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สขุภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจของ
กลุ่มเป้าหมาย  โดยการวิเคราะห์  วางแผน  ดําเนินการ  ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาคลินิก  
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดําเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ป้องกันการกลับมาป่วยซ้ํา  หรือกระทําผิดซ้ํา 
 ๑.๔  รวบรวม ศึกษา ข้อมลูงานวิจัย ด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยาคลินิก 
 ๑.๕  สรุปสถิติ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ทางจิตวิทยาคลินิก  เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อ
ประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 
๒.  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้    
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 
๓.  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสมัฤทธ์ิตามที่กําหนดไว้ 
๔.  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง     
ความเข้าใจหรอืความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
๕.  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยาคลินิก วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมคีวามรู้ 
มีความเข้าใจ ปรับใช้ในการดําเนินชีวิต  
๖.  ถ่ายทอด ฝึกอบรม องคค์วามรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยาคลินิก จัดทาํแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 



-๒- 
 
ค่าตอบแทน          ๙,๕๓๐.-บาท/เดือน 
สิทธปิระโยชน ์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง    ๑  ปี  สิ้นสุดสญัญาวนัที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
 ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

๑. ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยาคลินิก ๑๐๐    การสอบข้อเขียน 
๒. ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น   
๓. ความสามารถร่วมงานในทีมจิตเวช   
๔. ความต้ังใจ/ความกระตือรือร้น อดทนและ  
   เสียสละ 

 
๑๐๐ 

 
      การสอบสัมภาษณ ์

๕. ความสามารถในการสื่อสาร   
๖. มนุษย์สมัพันธ์   
๗. การคิดริเริม่สร้างสรรค ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลศรีธัญญา 

ตําแหน่งเภสชักร  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
๑.  ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม  โดย  
 ๑.๑  บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกัน ควบคุม
โรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
 ๑.๒  คุม้ครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นด้านยา  
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย 
 ๑.๓  ศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กําหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น 
เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผูบ้ริโภค 
 ๑.๔  จัดทํา พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑส์ุขภาพ  การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 
๒.  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้   
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 
๓.  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสมัฤทธ์ิตามที่กําหนดไว้ 
๔.  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
๕.  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ช้ีแจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุม้ครองผู้บริโภคในระดับ
เบ้ืองต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  
๖.  จัดเก็บข้อมูล  ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุข  การคุม้ครองผู้บริโภค  เพื่อให้
สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดแผนงาน หลักเกณฑ ์มาตรการ
ต่างๆ 
๗.  สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผูบ้ริโภคแก่
นักศึกษา บุคลากรสาธารณสขุ เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
ค่าตอบแทน          ๙,๕๓๐.-บาท/เดือน 
สิทธปิระโยชน ์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง    ๑  ปี  สิ้นสุดสญัญาวนัที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
 
 



-๒- 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
 ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
ช้ันหนึ่ง  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

๑. ความรู้เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ๑๐๐    การสอบข้อเขียน 
๒. ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น   
๓. ความสามารถร่วมงานในทีมจิตเวช   
๔. ความต้ังใจ/ความกระตือรือร้น อดทนและ  
   เสียสละ 

 
๑๐๐ 

 
    การสอบสมัภาษณ์ 

๕. ความสามารถในการสื่อสาร   
๖. มนุษย์สมัพันธ์   
๗. การคิดริเริม่สร้างสรรค ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลศรีธัญญา 

ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัด  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
๑.  ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบําบัด  โดย 
 ๑.๑  คัดกรอง ตรวจประเมินและวิเคราะห์ปัญหา ของประชาชนที่มีความบกพร่องหรือพิการ 
ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรยีนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เพื่อนําไป
วางแผนในการส่งเสริม ป้องกนั บําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 ๑.๒  ส่งเสริม  ป้องกัน บําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชน ผู้ที่มีความบกพร่อง หรือพิการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรยีนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เพื่อพัฒนา
ทักษะในการทาํกิจกรรมการดําเนินชีวิต 
 ๑.๓  ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลง ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย  เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัย
และสิ่งแวดล้อมของผู้ที่มีความบกพร่อง หรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับ
เด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เพื่อให้บุคคลดําเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๑.๔  ศึกษา คน้คว้า วิเคราะห์ สํารวจ วิจัย รวบรวมข้อมลูทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบําบัด 
 ๑.๕  จัดนําบทความ เอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ ใหเ้ข้าใจงานด้านกิจกรรมบําบัด   
๒. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทีก่ําหนด 
๓.  ประสานการทํางานร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสมัฤทธ์ิตามที่กําหนดไว้ 
๔.  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
๕.  ให้คําแนะนําเบื้องต้นด้านกิจกรรมบําบัด แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน 
บําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจกรรมบําบัด  
๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
ค่าตอบแทน          ๙,๕๓๐.-บาท/เดือน 
สิทธปิระโยชน ์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง    ๑  ปี  สิ้นสุดสญัญาวนัที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
 ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัดชั้นหนึ่ง  



-๒- 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

๑. ความรู้เกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัด ๑๐๐    การสอบข้อเขียน 
๒. ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น   
๓. ความสามารถร่วมงานในทีมจิตเวช   
๔. ความต้ังใจ/ความกระตือรือร้น อดทนและ  
   เสียสละ 

 
๑๐๐ 

 
   การสอบสัมภาษณ์ 

๕. ความสามารถในการสื่อสาร   
๖. มนุษย์สมัพันธ์   
๗. การคิดริเริม่สร้างสรรค ์   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลศรีธัญญา 

ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
๑.  ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์  โดย  
 ๑.๑  ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ  ชุดคําสั่งสําเร็จรูป  ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกีย่วข้อง เพื่ออํานวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดําเนินไป
ได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
 ๑.๒  ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล  เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยํามากที่สดุ 

๑.๓  ทดสอบคณุสมบัติด้านเทคนิคของระบบ  เพื่อให้ระบบมคีุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
และสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ 

๑.๔  เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมลูที่ได้วางแผนไว้แล้ว  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น 

๑.๕  เขียนชุดคําสั่ง  ทดสอบความถูต้องของคําสั่ง  แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการ
ทํางานได้อย่างถูกต้อง แม่นยาํและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ๑.๖  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลของ
หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด 
 ๑.๗  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์  ออกแบบ  และพฒันาระบบงานประยุกต์  เพื่อให้ได้ระบบงาน
ประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
 ๑.๘  รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
ระบบเครือข่าย  ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง  การติดต้ังระบบ
เครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงานและตรงตามความต้องการ  ลักษณะ
การใช้งานของหน่วยงาน 
๒. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้    
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 
๓.  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสมัฤทธ์ิตามที่กําหนดไว้ 
๔.  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
 



-๒- 
 

๕.  ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ใหส้ามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
ตนเอง 
๖.  ดําเนินการฝึกอบรมหรือถา่ยทอดความรู้  สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
๗.  ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนําระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน  เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรอืข้อสงสัย
ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
ค่าตอบแทน        ๙,๕๓๐.- บาท/เดือน 
สิทธปิระโยชน ์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง    ๑  ปี  สิ้นสุดสญัญาวนัที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
 ได้รับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

๑. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   
    -การวิเคราะห์  ออกแบบ  เขียนคําสั่งตาม
ข้อกําหนด  กระบวนการทํางานของระบบ 
    -ติดต้ังและดูแลชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ  ชุดคําสั่ง
สําเร็จรูป  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    -ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 
    -ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

๑๐๐ การสอบข้อเขียน 

๒. ความสามารถในการเขียนคําสั่งให้ระบบ  
     คอมพิวเตอร์ทํางานอย่างเหมาะสม 

๒๐ การทดสอบตัวอย่างงาน 

๓. การทํางานเป็นทีม   
๔. ความต้ังใจ/ความกระตือรืนร้น อดทนและ  
   เสียสละ 

 
๘๐ 

 
การสอบสัมภาษณ์ 

๕. มนุษยสมัพันธ์   
๖. ความสามารถในการสื่อสาร   
 
 
 



หมายเลข ๒ 
รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลศรีธัญญา 

ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
๑.  ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย ์ โดย  
 ๑.๑  ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน  ควบคุมระบบคุณภาพ  ตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์  เพื่อใหผู้้รบับริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยํา  และทันเวลา 
 ๑.๒  รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพือ่
ประกอบการวางแผนหรือการจัดทํารายงานทางวิชาการ  เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 
 ๑.๓  ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ 
 ๑.๔  ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยสาํรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 
๒. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้    
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 
๓.  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสมัฤทธ์ิตามที่กําหนดไว้ 
๔.  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
๕.  เผยแพร่  ความรู้  เกี่ยวกับ งานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผู้ใชบ้ริการ ผู้ป่วย  ญาติ และประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้มคีวามเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
๖.  สอน  แนะนํา การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้มคีวามรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
๗.  ให้บริการขอ้มูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
ค่าตอบแทน      ๙,๕๓๐.-บาท/เดือน 
สิทธปิระโยชน ์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง    ๑  ปี  สิ้นสุดสญัญาวนัที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
 ได้รับปรญิญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์  ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์ เนน้ทางเทคนคิการแพทย์  
และได้รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบโรคศลิปะ สาขาเทคนิคการแพทย์  
  



-๒- 
  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

๑. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเทคนิคการแพทย์ ๑๐๐    การสอบข้อเขียน 
๒. ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น   
๓. ความสามารถร่วมงานในทีมจิตเวช   
๔. ความต้ังใจ/ความกระตือรือร้น อดทนและ  
   เสียสละ 

 
๑๐๐ 

 
     การสอบสมัภาษณ์ 

๕. ความสามารถในการสื่อสาร   
๖. มนุษย์สมัพันธ์   
๗. การคิดริเริม่สร้างสรรค ์   
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