
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

--------------------- 
  ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล  เพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการประเภททั่วไป  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ  พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 
กันยายน 2552  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลัง       พนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และค าสั่งกรม
สุขภาพจิต ที่ 804/2556  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม  2556  เรื่อง  มอบอ านาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ใน
การสรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   
1.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  

 

ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จ านวน  1    อัตรา  
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

 

ค่าตอบแทน 19,500.- บาท อาศัยตามความในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 
ข้อ 14,16 และในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2556 (ฉบับท่ี 6) ตามบัญชีแนบท้าย ข้อ 10     มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1  มกราคม  
2557 

 

สิทธิประโยชน ์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
 

ระยะเวลาการจ้าง ถึง 30 กันยายน 2558 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างหากพนักงานราชการผู้นั้นผ่าน         
                             การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน  

ราชการก าหนด  
 

สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  กระทรวง
สาธารณสุข  ต าบลท่าน้ าอ้อย  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  

 

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป  
1)   มีสัญชาตไิทย 
2)   มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี 
3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 

4)  ไม่เป็นผู…้ 
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4)  ไม่เป็นผู้มรี่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือ   จิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรอืเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผดิทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  
7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
8)  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเคยให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 

หมายเหตุ          ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร   ในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ  ส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนกังานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน า
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับท่ี  3  (พ.ศ.  2535)  มายื่นด้วย 

 

  2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1.  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต            เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 

2.   มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการท างานด้านงานเทคนิคการแพทย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 
 

3.  การรับสมัคร 
  3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ผู้สนใจจะสมคัร ขอและยื่นใบสมคัรด้วยตนเองได้ที่  งานการเจา้หน้าที่   ฝ่ายบริหารทั่วไป   
(ช้ัน 2  อาคารอ านวยการ) โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์ราชนครนิทร์ ตั้งแต่วันท่ี 19 – 23 พฤษภาคม 2557   ในวันและเวลา
ราชการ  โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  จ านวน 100.- บาท  

 

  3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า   ขนาด  1   นิ้ว   

โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน  1  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
(2) วุฒิการศึกษา  และระเบียนแสดงผลการเรยีนที่แสดงว่าเป็นผู้มคีุณวฒุิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ี

สมัคร ฉบับจริงพร้อมส าเนาจ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและไดร้ับอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจอนุมตัิภายในวันท่ีปิดรับสมัคร   
 ในกรณีที่ไมส่ามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  และวันท่ีที่ได้รับอนมุัติวุฒิ
การศึกษาซึ่งจะต้องอยูภ่ายในก าหนดวันท่ีปิดรับสมัครมายื่นแทนกไ็ด้ 

 

 
       (3)  ส าเนา...  
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(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน จ านวนอยา่งละ 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคญัการสมรส  (เฉพาะผูส้มัครเพศหญิง)   

ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ  (กรณีช่ือ-นามสกลุในหลักฐานการสมคัรไมต่รงกัน)  ใบส าคัญทหารกองเกิน 
สด. 9  (เฉพาะผูส้มัครเพศชาย) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

        (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้   ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง  และลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
   

3.3  เง่ือนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้  มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร  พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดั งกล่าว  ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ ส าหรับผู้นั้น 
 
4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  ในการประเมิน   สมรรถนะ 
  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และ
ก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ี   ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  26  พฤษภาคม  2557   (ก าหนดวันประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 28 
พฤษภาคม 2557) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องฝ่ายบริหารทั่วไป         (ช้ัน 2 อาคารอ านวยการ)  โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์ และเว็บไซต์ www.nph.go.th   
 
5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี ้(เอกสารหมายเลข 1) 
  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่   1       โดยการสอบ
ข้อเขียนก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 โดยการสัมภาษณ์
ต่อไป 
 
6.  เกณฑ์การตัดสิน 

(1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี  2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 

(2) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ   แต่ละครั้งไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 

(3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได ้ โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ทีไ่ด้คะแนนการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี 1 และ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะใหผู้้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับทีสู่งกว่า 

 
 

7.  การประกาศ... 

http://www.nph.go.th/
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7.  การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ    คะแนนสอบ 
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องฝ่ายบริหารทั่วไป (ช้ัน 2 อาคารอ านวยการ) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และและ
เว็บไซต์ www.nph.go.th ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรร
ครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันท่ีขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  

 

8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามทีโ่รงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ก าหนด(2  มิถุนายน  
2557) 
 
    ประกาศ  ณ   วันท่ี       พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 
 

 
 
  (นายศิริชัย   ดาริการ์นนท์) 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์ราชนครินทร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



      เอกสารหมายเลข 1 

 
 

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ 
ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์    กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  
หน่วยงาน  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทีต่้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ท างาน  ปฏิบัติงานเกีย่วกับงานเทคนิคการแพทย ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบตัิงานอ่ืน 
ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  โดยมลีักษณะงานท่ีปฏิบตัิ ดังนี้  
   1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน ควบคุมระบบคณุภาพ  ตาม 
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์เพือ่ให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นย า และทันเวลา 
   (2) รวบรวมข้อมลูทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อ 
ประกอบการวางแผนหรือการจัดท ารายงานทางวิชาการ เพือ่พัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย ์และ 
สาธารณสุข 
   (3) ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห ์และวิจัย ด้านเทคนิคการแพทย ์
เพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ 
   (4) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัยส ารวจขอ้มูลทางวิชาการเบื้องต้นทีไ่ม่ซับซอ้น เพือ่ใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 
   2. ด้านการวางแผน 
   วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบ รว่มด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 
โครงการ เพือ่ให้การด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธิ์ท่ีก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
   (1) ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพือ่ให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามทีก่ าหนดไว ้

(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกีย่วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรอืหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง เพือ่สร้างความเข้าใจหรอืความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
   (1) เผยแพร ่ความรู ้เกี่ยวกับ งานการตรวจทางห้องปฏิบตัิการใหผู้้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาต ิ
และประชาชนทัว่ไปเพือ่ให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร 
   (2) สอน แนะน า การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนกัศึกษา เพือ่ให้มี 
ความรู้ความสามารถและทักษะทีจ่ าเป็นในการปฏบิัติงานทางห้องปฏิบัติการและแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (3) ให้บริการข้อมลู แก่ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบเพื่อให้ได ้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เปน็ประโยชน์สอดคล้องและสนับสนนุภารกิจของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ... 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเตม็ วิธีการประเมิน 
ประเมินครั้งท่ี 1 

1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่ง เกี่ยวกับงานเทคนคิการแพทย ์

100 การสอบข้อเขียน* 

ประเมินครั้งท่ี 2  
1.   การท างานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
2. การบริการที่ด ี
3. มีภาวะความเป็นผู้น า 
4. การท างานเป็นทีม 
5. การคิดเชิงวิเคราะห ์
6. มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ 

100 การสอบสัมภาษณ ์

 200  

 
  หมายเหตุ   *  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียนก่อน และผู้

ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมท่ี

ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ  การปฏิบัติงาน และความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านงานเทคนิคการแพทย์ 


