
 
 
 
 

 
ประกาศจังหวัดอุดรธานี 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข!ารับราชการ 
                                   ในตําแหน�งนักรังสีการแพทย'ปฏิบัติการ และ 
                                   ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

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

ด!วยจังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข!ารับราชการใน
ตําแหน�งนักรังสีการแพทย'ปฏิบัติการ และตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข!าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือ 
สํานักงาน  ก.พ. ท่ี นร ๑00๔.๑/ว ๑๖  ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ท่ี นร ๑00๔/ว ๒๗  ลงวันท่ี ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๔ และท่ี นร ๑00๔/ว ๒ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ' ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครเพ่ือบรรจุและ 
แต�งต้ังบุคคลเข!ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

                  ๑.  ตําแหน
งท่ีจะบรรจุและแต
งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได�รับ 
                      ๑.๑  ตําแหน�งนักรังสีการแพทย'ปฏิบัติการ กลุ�มงานรังสีการแพทย'  จํานวน 1 ตําแหน�ง 
                              ๑.๑.๑  อัตราเงินเดือนระหว�าง 13,300 – 14,630 บาท ท้ังนี้ อัตราเงินเดือน
เป@นไปตามท่ี ก.พ. กําหนด และตามประกาศสํานักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ' วิธีการและ
เง่ือนไขการให!ข!าราชการได!รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช�วงเงินเดือน ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
                       ๑.๒  ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ�มการพยาบาล  จํานวน  2  ตําแหน�ง 
                              ๑.๒.๑  อัตราเงินเดือนระหว�าง 13,300 – 14,630 บาท ท้ังนี้ อัตราเงินเดือน
เป@นไปตามท่ี ก.พ. กําหนด และตามประกาศสํานักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ' วิธีการและ
เง่ือนไขการให!ข!าราชการได!รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช�วงเงินเดือน ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

                  ๒.  จํานวนตาํแหน
งว
างครั้งแรก  
                       ตําแหน�งเลขท่ี 178728  ตําแหน�งนักรังสีการแพทย'ปฏิบัติการ  กลุ�มงานรังสีวิทยา     
โรงพยาบาลอุดรธานี  จํานวน ๑ ตําแหน�ง 
                       ตําแหน�งเลขท่ี 178730  ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  งานห!องผ�าตัด            
กลุ�มการพยาบาล  โรงพยาบาลอุดรธานี  จํานวน ๑ ตําแหน�ง 
                       ตําแหน�งเลขท่ี 178731  ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  งานผู!ปJวยใน             
กลุ�มการพยาบาล  โรงพยาบาลอุดรธานี  จํานวน ๑ ตําแหน�ง 

                  ๓.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน
ง 
                      (ดังรายละเอียดแนบท�าย) 

                  ๔.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน
งของผู�มีสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือก 

                      ๔.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
                            ผู!สมัครสอบ ต!องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม�มีลักษณะต!องห!ามตามมาตรา ๓๖  
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข!าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต�อไปนี้ 
 

/ก.  คุณสมบัติ... 
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ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
     (๑) มีสัญชาติไทย   
     (๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�า ๑๘ ปO (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) 
     (๓) เป@นผู!เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป@น 

ประมุขด!วยความบริสุทธิ์ใจ 
                          ข.  ลักษณะต�องห�าม 
                               (๑) เป@นผู!ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
                               (๒) เป@นคนไร!ความสามารถ เสมือนไร!ความสามารถ คลวิกลจริต หรือจิตฟSTนเฟUอน 
ไม�สมประกอบ หรือเป@นโรคท่ีกําหนดไว!ใน กฎ ก.พ. 
                               (๓) เป@นผู!อยู�ในระหว�างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให!ออกจากราชการไว!ก�อนตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                               (๔) เป@นผู!บกพร�องศีลธรรมอันดีจนเป@นท่ีรังเกียจของสังคม 
                               (๕) เป@นกรรมการหรือผู!ดํารงตําแหน�งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ!าหน!าท่ีในพรรคการเมือง 
                               (๖) เป@นบุคคลล!มละลาย 
                               (๗) เป@นผู!เคยต!องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให!จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว!นแต�เป@นโทษสําหรับความผิดท่ีได!กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                               (๘) เป@นผู!เคยถูกลงโทษให!ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงาน 
อ่ืนของรัฐ 
                               (๙) เป@นผู!เคยถูกลงโทษให!ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                               (๑0) เป@นผู!เคยถูกลงโทษไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
ตามกฎหมายอ่ืน 
                               (๑๑) เป@นผู!เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข!ารับราชการ หรือเข!าปฏิบัติงาน 
หน�วยงานของรัฐ 
                    ผู!ท่ีจะเข!ารับราชการเป@นข!าราชการพลเรือน ซ่ึงมีลักษณะต!องห!ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑0) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว!นให!เข!ารับราชการได! แต�ถ!าเป@นกรณีมีลักษณะต!องห!ามตาม (๘) 
หรือ (๙) ผู!นั้นต!องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปOแล!ว และในกรณีมีลักษณะต!องห!ามตาม (๑0) 
ผู!นั้นต!องออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล!วเกินสามปO และต!องมิใช�เป@นกรณีออกจากงานหรือออกจาก 
ราชการเพราะเหตุทุจริตต�อหน!าท่ี สําหรับผู!มีลักษณะต!องห!ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให!มีสิทธิสมัครเข!ารับการ
คัดเลือกได!แต�จะมีสิทธิได!รับบรรจุเป@นข!าราชการพลเรือนสามัญท่ีได!รับการคัดเลือกต�อ เม่ือพ!นจากการเป@นผู!
ดํารงตําแหน�งทางการเมืองแล!ว 
                   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม�รับสมัคร และไม�อาจให!เข!ารับการคัดเลือกเพ่ือ 
บรรจุเข!ารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝJายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕0๑ ลงวันท่ี 
๒๗ มิถุนายน ๒๕0๑ และตามความในข!อ ๕ ของคําสั่งห!ามเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

                     ๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน
ง 
 

/๔.๒.๑ ตําแหน
ง… 
 



- 3 – 
 

                           ๔.๒.๑  ตําแหน
งนักรังสีการแพทย5ปฏิบัติการ เป@นผู!สําเร็จการศึกษา ได!รับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได!ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร'การแพทย' ทางรังสีเทคนิค และได!รับ
ใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 
                            ๔.๒.๒  ตําแหน
งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป@นผู!สําเร็จการศึกษา ได!รับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได!ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร'  และได!รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ' ชั้นหนึ่ง 

                  ๕.  กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 
                       ๕.๑  สถานท่ีรับสมัคร ให!ผู!ประสงค'จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่น 
ใบสมัครด!วยตนเอง ได!ท่ีฝJายการเจ!าหน!าท่ีโรงพยาบาลอุดรธานี 
                       ๕.๒  ระยะเวลารับสมัคร ต้ังแต�วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช!าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ�ายเวลา 13.00 – 16.30 น. 
                       ๕.๓  ค�าธรรมเนียมในการสมัคร ผู!สมัครต!องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน�งละ 
๒00 บาท 
                             เม่ือสมัครคัดเลือกแล!ว ค�าธรรมเนียมในการสมัครจะไม�จ�ายคืนให! เว!นแต�มีการยกเลิก
การคัดเลือกครั้งนี้ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส�อไปทางทุจริตจึงจ�ายคืนค�าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก� 
ผู!สมัคร เฉพาะผู!ท่ีมิได!มีส�วนเก่ียวข!องกับการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริตนั้น 
                       ๕.๔  หลักฐานท่ีต!องยื่นพร!อมใบสมัคร 
                             (๑)  รูปถ�ายหน!าตรง ไม�สวมแว�นตาดําและไม�สวมหมวก ถ�ายครั้งเดียวกันมาแล!วไม�เกิน 
๖ เดือน(นับถึงวันเป̂ดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
                             (๒)  สําเนาปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) หรือหนังสือรับรองฉบับสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติอย�างใดอย�างหนึ่ง ท่ีแสดงว�าเป@นผู!ท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน�งท่ีสมัครคัดเลือก และ
สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอย�างละ ๒ ฉบับ ท้ังนี้ ผู!ท่ีจะถือว�าเป@น
ผู!สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆเป@นเกณฑ' โดยจะต!องสําเร็จการศึกษาและได!รับ
อนุมัติจากผู!มีอํานาจอนุมัติภายในวันป̂ดรับสมัครคัดเลือก คือ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 
                     กรณียังไม�สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล�าวมายื่นพร!อมใบสมัครได! ก็ให!นําหนังสือ
รับรองวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให! โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และ วันท่ีท่ีได!รับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซ่ึงจะต!องอยู�ภายในกําหนดป̂ดรับสมัครมายื่นแทนก็ได! 
                            (๓) สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  จํานวน ๑ ฉบับ 
                            (๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
                            (๕) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช�น ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถ!ามี) 
จํานวนอย�างละ ๑ ฉบับ 
                            (๖) ใบรับรองแพทย' ซ่ึงออกให!ไม�เกิน ๑ เดือนและแสดงว�าไม�เป@นโรคท่ีต!องห!าม 
ตาม ก.พ. ว�าด!วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงได!แก� 

 -  วัณโรคในระยะแพร�กระจายเชื้อ 
 -  โรคเท!าช!างในระยะท่ีปรากฏอาการเป@นท่ีรังเกียจแก�สังคม 

 
/-  โรคติดยา… 
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 -  โรคติดยาเสพติดให!โทษ 
 -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 -  โรคติดต�อร!ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอากรเด�นชัดหรือรุนแรงและเป@น 

อุปสรรคต�อการปฏิบัติงานในหน!าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด (ควรนําใบรับรองแพทย'มายื่นเม่ือได!รับการคัดเลือก
แล!ว) 
                     ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให!ผู!สมัครเขียนคํารับรองว�า “สําเนาถูกต!อง” และลงชื่อกํากับ
ไว!ด!วย (ให!นําหลักฐานต�นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด!วย) ท้ังนี้ ขอให!โหลดแบบฟอร'มใบรับรองแพทย' ได!ทาง
เว็บไซต' JOB.OCSC.GO.TH                

                     ๖.  เง่ือนไขในการสมัครคัดเลือก 
                           ผู!สมัครคัดเลือกต!องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป@นผู!มีคุณสมบัติ
ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีสมัครเข!ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และ
จะต!องกรอกรายละเอียดต�างๆ ในใบสมัครพร!อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให!ถูกต!องครบถ!วนในกรณี
ท่ีมีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู!สมัครหรือตรวจพบว�าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผู!สมัครนํามายื่นไม�ตรง
ตามคุณวุฒิหรือไม�เป@นไปตามประกาศรับสมัครจังหวัดอุดรธานีจะถือว�าผู!สมัครเป@นผู!ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ครั้งนี้มาต้ังแต�ต!น 
                      ๗.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
                           จังหวัดจะประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี
คัดเลือกให!ทราบภายในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556  ณ  ฝJายการเจ!าหน!าท่ี  โรงพยาบาลอุดรธานี  หรือทาง 

Web site ของทางโรงพยาบาลอุดรธานี ท่ี  www.udh.go.th 

                     ๘.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
                           คณะกรรมการจะคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ'  คะแนนเต็ม 100 คะแนน                          
                           ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน!าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู!เข!าสอบ จากการสัมภาษณ' ท้ังนี้ อาจใช!
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด!านต�าง ๆ เช�น ความรู!ท่ีใช!อาจใช!เป@นประโยชน'ในการ
ปฏิบัติงานในหน!าท่ี ความสามารถ ประสบการณ' ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ' ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข!าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข!ากับผู!ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล!อม ความคิด
ริเริ่มสร!างสรรค' ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน เป@นต!น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเป@นของ
ตําแหน�ง 
                      ๙.  เกณฑ5การตัดสิน 
                           ผู!ท่ีจะถือว�าเป@นผู!ผ�านการคัดเลือก จะต!องเป@นผู!ท่ีได!คะแนนไม�ต่ํากว�า 60 คะแนน 

                      ๑0.  การประกาศข้ึนบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกตามลําดับท่ี 
                             (๑) จงัหวัดอุดรธานีจะประกาศข้ึนบัญชีผู!ได!รับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับท่ีจากผู!ท่ีได!
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ'การพิจารณาท่ีเชื่อมโยงกับระดับความรู! ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ี ก.พ. และจังหวัดกําหนด ในกรณีผู!ท่ีได!รับการคัดเลือกได!คะแนนเท�ากัน จะให!ผู!ได!รับเลขประจําตัว
สมัครเข!ารับการคัดเลือกก�อนเป@นผู!อยู�ในลําดับสูงกว�า 
 
 

/(2)  การข้ึน... 
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                            (๒) การข้ึนบัญชีผู!ได!รับการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไว!จนถึงสิ้นปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แต�ถ!ามีการคัดเลือกอย�างเดียวกันนี้อีกและได!ประกาศรายชื่อผู!ได!รับการคัดเลือกใหม�แล!ว บัญชีผู!ได!รับการ
คัดเลือกได!ในครั้งนี้เป@นอันยกเลิก หรือเป@นไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

                    ๑๑.  การบรรจุและแต
งตั้ง 
                            (๑) ผู!ได!รับการคัดเลือก จะได!รับการบรรจุและแต�งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู!ได!รับการ
คัดเลือก โดยได!รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป@นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้นตามท่ีระบุไว!ใน 
ข!อ ๑.๑ และ ๑.๒ 
                           (๒) ในกรณีท่ีมีผู!ได!รับการคัดเลือกมากกว�าจํานวนตําแหน�งว�าง และภายหลังมีตําแหน�ง
ว�างเพ่ิมอีก จังหวัด อุดรธานี อาจบรรจุและแต�งต้ังผู!ได!รับคัดเลือกท่ีเหลืออยู�ดังกล�าวหรือจะดําเนินการคัดเลือก
ใหม�ก็ได! 
                     ๑๒.  การรบัโอนผู�ได�รับการคัดเลือก   
                            จังหวดัอุดรธานี ไม�รับโอน ผู!ท่ีได!รับการคัดเลือกข!าราชการหรือพนักงานของรัฐทุก
ประเภทไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
                     ๑๓.  เง่ือนไข ข�อความอ่ืนๆ ท่ีผู�สมัครควรทราบ 
                            ผู!ได!รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งดังกล�าวต!องอยู�ปฏิบัติงานในตําแหน�ง 
ท่ีได!รับบรรจุและแต�งต้ังเป@นเวลาไม�น!อยกว�า ๑ ปO โดยห!ามโอนไปส�วนราชการอ่ืน เว!นแต�ลาออกจากราชการ
ท้ังนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมสําหรับผู!ได!รับการบรรจุจะต!องไม�มีการ
โยกย!าย รวมถึงการโอน การยืมตัว ภายในเวลา 3 ปO 
                           จังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการคัดเลือกด!วยความโปร�งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น 
หากมีผู!ใดแอบอ!างว�าสามารถช�วยเหลือให!ท�านได!รับการคัดเลือก หรือ มีพฤติการณ'ในทํานองเดียวกันนี้โปรด
อย�าได!หลงเชื่อและแจ!งให!ผู!ว�าราชการจังหวัดทราบด!วย 
 
                                                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เมษายน  พ.ศ. 2556 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดแนบท�ายประกาศจังหวัดอุดรธานี 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน
ง 

1. ตําแหน
งนักรังสีการแพทย5ปฏิบัติการ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับงานรังสีวินิจฉัยรังสี
รักษาเวชศาสตร'นิวเคลียร'และรังสีฟ̂สิกส' เช�นการถ�ายและบันทึกภาพส�วนต�างๆของร�างกายผู!ปJวยด!วย
เครื่องรังสีเอ็กซ'โดยใช!กรรมวิธีพิเศษท่ีมีเทคนิคการใช!ท่ียุ�งยาก การฉายรังสีเพ่ือบําบัดรักษาผู!ปJวยท่ีเป@น
โรคมะเร็ง เนื้องอก ก!อนทูม ด!วยเครื่องโคบอลต' 60 และเครื่องมือทางรังสี เทคนิคอ่ืนๆ การใช!สาร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส'ทางเวชศาสตร'นิวเคลียร'แก�ผู!ปJวย การคํานวณปริมาณรังสีและการ
กําหนดระยะเวลาท่ีจะให!รังสีแก�ผู!ปJวยตามปริมาณท่ีต!องการ เพ่ือช�วยแพทย'ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค 
การใช!เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําหนดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ'ท่ีใช!ในทาง
รังสีการแพทย' การปdองกันอันตรายจากรังสีด!วยวิธีการทางรังสีฟ̂สิกส' การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช!ในการ
ปฏิบัติงาน ให!อยู�ในสภาพท่ีปลอดภัยและใช!งานได! ศึกษา ค!นคว!า วิเคราะห' วิจัยทางรังสีการแพทย' รวมท้ัง
ปรับปรุงและค!นคว!าวิธีการหรือเทคนิคใหม� ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน!าท่ีอ่ืน     
ท่ีเก่ียวข!อง 

2. ตําแหน
งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีต!องปฏิบัติ โดยผู!ได!รับใบอนุญาต
ประกอบชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ'ชั้นหนึ่ง ท่ีเก่ียวข!องโดยตรงต�อชีวิต  
สุขภาพและอนามัยของประชาชนท้ังในสถานบริการสุขภาพในชุมชนปฏิบัติงานส�งเสริมและพัฒนาบริการการ
พยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให!การพยาบาลและการผดุงครรภ'ตามกฎหมายวิชาชีพ ช�วยเหลือแพทย'
กระทําการรักษาโรค ทําหน!าท่ีเป@นผู!ให!บริการ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร'และศิลปะการพยาบาลในการ
ประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปSญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให!การพยาบาลและ
การผดุงครรภ' ศึกษา วิเคราะห' คิดค!น พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให!เป@นไปอย�างมีคุณภาพ
และอยู�ในมาตรฐาน ส�งเสริมและพัฒนาความรู!ความสามารถทางการพยาบาลให!กับเจ!าหน!าท่ีท่ีเก่ียวข!องกับงาน
การพยาบาล จัดสถานท่ีและเตรียมอุปกรณ'ท่ีใช!ในการรักษาพยาบาล ช�วยแพทย'ในการตรวจวินิจฉัยและ
บําบัดรักษา จัดเตรียมและส�งเครื่องมือในการผ�าตัด ช�วยแพทย'ในการใช!ยาระงับความรู!สึก หรือใช!เครื่องมือ
พิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการ      
ผดุงครรภ' การส�งเสริมสุขภาพและปdองกันโรค การฟUeนฟู สภาพผู!ปJวยและปฏิบัติหน!าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข!อง 

 
 


