
 
ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง  

ครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๓ 

______________________________ 

  ดวยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเขารับ

ราชการเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง ในตําแหนงตาง ๆ ดังรายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครดังนี้ 

๑. ตําแหนงที่รับสมัคร 

 ๑.๑ นายแพทย     จํานวน     ๒    อัตราและสํารอง 

 ๑.๒ นักทัศนมาตร    จํานวน     ๒    อัตราและสํารอง 

 ๑.๓ นักจัดการงานทั่วไป    จํานวน     ๘    อัตราและสํารอง 

 ๑.๔ พนักงานประจําตึก    จํานวน     ๓    อัตราและสํารอง 

 ๑.๕ พนักงานบริการ    จํานวน     ๒    อัตราและสํารอง 

 ๑.๖ พนักงานพิมพ    จํานวน     ๑    อัตราและสํารอง 

 ๑.๗ พนักงานเปล    จํานวน     ๑    อัตราและสํารอง 

๒. ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตว ันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 ทั้งนี้ การตอสัญญาจางจะพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจางปตอป  

(ปงบประมาณ) 

๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 

๓.๑ ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่ว ไป ตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดว ย

ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้ 

 ๑) มีสัญชาติไทย 

  ๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

  ๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  ๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน  

และผูชวยผูใหญบาน 

  ๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

 
/๖) ไมเปน... 



- ๒ - 

   ๖) ไมเปนผูมีรางกายทุพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

  ๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 

  ๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

  ๙) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

  ๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  ๑๑) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาจนถึงท่ีสุด ใหจําคุกเฉพาะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น  ๆของรัฐ 

  ๑๓) ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน 

  ๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน 

  ๑๕) ไมเปนผูเคยถูกกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

๓.๒   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

                    ผูสมัครคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  

(เอกสารหมายเลข ๑) 

๔. การรับสมัคร 

 ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวย

ตัวเอง ไดทีง่านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) เลขที่ ๕๒ ม.๒ ต.ไรขิง อ.สามพราน 

จ.นครปฐม ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

(เวนวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ตั้งแตว ันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๓ สอบถามรายละ เอียดไดที่

หมายเลขโทรศัพท ๐ ๓๔๓๘ ๘๗๐๐ - ๒  ๐ ๓๔๒๒ ๕๘๑๘  ๐ ๓๔๓๒ ๑๒๔๔ ตอ ๕๑๑๗ 

 ๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 

(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔ ซม. หรือขนาด ๑ นิ้ว  

ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมคัร) จํานวน ๒ รูป (ใหเขียนชื่อ - สกุล หลังรูปถาย) 

  (๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาและสําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร 

ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ

ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัตภิายในวันปดรับสมัคร ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวยื่นพรอม 

/ใบสมัคร... 



- ๓ - 

ใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่

ไดรบัอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได  

  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

  (๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญแสดงการผานเกณฑ

ทหาร (ถามี) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

(๕) ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  

ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ  

  (๖) หนังสือรับรองการผานงาน (ถาม)ี จํานวน ๑ ฉบับ  

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อกํากับไวดวย 

 ๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 

  (๑) ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียง ๑ ตําแหนง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไข

ตําแหนงที่สมัครสอบไมได 

  (๒) ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมี

สิทธิสมัครสอบโดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันที่ปดรับ

สมัครสอบ คือ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือ

ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 

  (๓) ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก

รายละเอียดตางๆในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด

อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให

ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนอัน

ยกเลิกหรือโมฆะสําหรับผูนั้น 

หมายเหตุ  

  - ใหนําวุฒิการศึกษาฉบับจริงมาดวย และสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ผูสมัครตองรับรองสําเนาดวย 

  - เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตางๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกในครั้งนี้ของ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

 

 

 

 

/๕ การ... 





รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง 

 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (ว ัดไรขิง) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ 
 

คุณสมบัติตําแหนงที่รับสมัคร 

๑. ตําแหนงนายแพทย    ปฏิบัติงานทีศู่นยการแพทยเฉพาะทางดานจักษุวิทยา 

๑.๑ จํานวนที่รับสมัคร   ๑ อัตราและสํารอง 

๑.๒ อัตราคาจาง    เดือนละ ๓๕,๐๐๐  บาท    

 ๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- ไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 เวชกรรมจากแพทยสภา 

- ไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา 

 จากแพทยสภาและไดรับประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทางจักษุ อนุสาขามานตาอักเสบ  

- มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได 

- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรูงาน 

- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทํางานเปนทีมได 

- หากมีประสบการณในการปฏิบัติงานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 ๑.๔ หนาที่ความรับผิดชอบ 

  งานดานบริการ 

  - งานตรวจรักษาผูปวยนอก - ผูปวยในดานจักษุวิทยา  

  - งานบริการตรวจรักษาวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทาง (คลินิกมานตาอักเสบ)  

  - งานผาตัดผูปวยทางดานจักษุวิทยา  

  - งานเลเซอรเพื่อการรักษาทางดานจักษุวิทยา  

  - งานใหคําปรึกษาแนะนําดานการตรวจรักษาและการผาตัดแกแพทยประจําบานสาขาจักษุวิทยา  

  - งานออกหนวยแพทยเคลื่อนท่ีตรวจ - ผาตัดผูปวยทางจักษุวิทยาตามที่ไดรับมอบหมาย 

  งานดานวิชาการ 

  - งานถายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย พรอมดวยองคความรูแกแพทยประจําบานสาขา 

จักษุวิทยา พยาบาล เจาหนาที่เครื่องมือพิเศษทางจักษุ และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

  - วิทยากรบรรยายประชุมวิชาการในประเทศและตางประเทศ 

  - ศึกษา คนควา เทคนิคทางดานจักษุวิทยา พรอมหลักสูตรโครงการตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู

และศักยภาพ แกแพทยประจําบานสาขาจักษุวิทยา 

  - ใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางในดานวิชาการจักษุวิทยาแกนักศึกษาแพทยประจําบาน

สาขาจักษุวิทยา 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 

/- งานวิจัย... 



- ๒ - 

  - งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรพรอมท้ังนําเสนอผลงานวิชาการ และปฏิบัติงานอื่นๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ๑.๕) หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร    

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

  การประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

  - พิจารณาประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 

สวนบุคคล เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความพรอมในการปฏิบัติงานตาม

หนาที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

  (วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม   
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๒. ตําแหนงนายแพทย    ปฏิบัติงานทีง่านวิจัยและประเมินเทคโนโลยี 

      ทางการแพทยและสาธารณสุข 

 ๒.๑ จํานวนที่รับสมัคร   ๑ อัตราและสํารอง 

๒.๒ อัตราคาจาง   เดือนละ ๑๕,๘๒๐ บาท  

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- ไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 เวชกรรมจากแพทยสภา 

- มคีวามกระตือรือรนในการเรียนรูงาน 

- กิริยามารยาทเรียบรอยมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพแพทย 

- ทํางานละเอียดรอบคอบและมีการตรวจสอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางดีเยี่ยม 

- ติดตอสื่อสารกับผูรวมงานไดอยางคลองแคลว 

- มีความสามารถทางดานระเบียบวิธีวิจัย สถิติ และโปรแกรมวิเคราะหสถิติทาง Computer  

เชน Excel, SPSS เปนตน 

- มีความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ 

 ๒.๔ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

  หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ๑. โครงการวิจัยหลักที่รวมทํางาน คือ โครงการสํารวจตาบอดและสายตาเลือนรางฯ ครั้งที่ ๕ 

  ๒. รวมทํางานวิจัยของศูนยการแพทย งานวิจัยของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

โดยเปนผูชวยวิจัยในโครงการวิจัยอยางนอย ๓ - ๔ โครงการตอป 

  ๓. โครงการวิจัยที่ไดวางแผนเพื่อใหเขารวมเปนผูชวยวิจัย ไดแก 

   ๓.๑ โครงการนํารองการตรวจวินิจฉัยโรคตาจากภาพถายจอประสาทตาและภาพ

จากเครื่องสแกนประสาทตา 

   ๓.๒ โครงการวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพในกลุมตอหิน จอ

ประสาทตาเสื่อมตามอายุและจุดรับภาพบวมและจุดรับภาพเสื่อมจากภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในสี่

ภาคของประเทศไทย 

   ๓.๓ โครงการตรวจหาคาปกติของคลื่นไฟฟาจอตาในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ 

(วัดไรขิง) โดยมีรายละเอียดงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

    (๑) ตรวจสอบความเรียบรอยและลงรายละเอียดในการบันทึกขอมูล ยืนยัน

ความถูกตองของขอมูล และถายโอนลงฐานขอมูลทางคอมพิวเตอร 

    (๒) ติดตอประสานงานในสวนตางๆ ของโครงงานวิจัยกับหนวยงานและ

หนวยบริการตางๆ 

 /(๓) แนะนํา... 



- ๔ - 

    (๓) แนะนํารายละเอียดโครงการแกอาสาสมัครได และขอรับคํายินยอมเขา

รวมโครงการวิจัยฯจากอาสาสมัคร (informed consent) 

    (๔) บริหารจัดการโครงการวิจัย รวบรวมเอกสารตางๆ ที่ใชในโครงการ 

    (๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  หนาที่ปฏิบัติงานตามตําแหนง 

  ๑. ดานปฏิบัติการ 

   ๑.๑ ชวยนักวิจัยศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไดรับมอบหมาย 

เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงดวยดี หรือนําไปพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและวางแผนดําเนินงานใน

ดานตางๆ 

   ๑.๒ ชวยนักวิจัยรางและแกไขโครงรางขอเสนอโครงการ รวมถึงรางงบประมาณใน

การเสนอแหลงทุนเพื่อทําวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีไ่ดรับมอบหมาย 

   ๑.๓ สืบคนขอมูลแหลงทุนเพื่องานทําวิจัย และติดตามการประเมินผลโครงการวิจัย 

ที่ไดรับการอนุมัต ิ

   ๑.๔ ชวยนักวิจัยเก็บขอมูล และบันทึกขอมูล โครงการวิจัย 

   ๑.๕ รวบรวมผลงานวิจัยภายในโรงพยาบาลฯ 

  ๒. ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  ๓. ดานการประสานงาน 

   ๓.๑ ประสานงานกับนักวิจัย เพื่อรวบรวมขอเสนอโครงการวิจัยและเสนอขอ

งบประมาณจากแหลงทุน 

   ๓.๒ ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาลฯ ในการดําเนิน

โครงการวิจัย 

   ๓.๓ ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา

เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  ๔. ดานการบริการ 

   ๔.๑ ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับขั้นตอนการทําวิจัยกับบุคลากรใน

โรงพยาบาลฯ เผยแพรถายทอดความรูทางดานการวิจัย รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน

หนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน 

   ๔.๒ วิเคราะหและประมวลผลขอมูลทางสถิติเบื้องตน ภายในหนวยงาน 

   ๔.๓ ใหบริการขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อใหบุคลากรภายในและ

ภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดรับทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน 

/สอดคลอง... 
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สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน 

หลักเกณฑ มาตรฐานตางๆ 

  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

   ๕.๑ เขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู  

และทักษะในงานวิจัย 

   ๕.๒ ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งผูบังคับบัญชา 

 ๒.๕ หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

  การประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

  - พิจารณาประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 

สวนบุคคล เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความพรอมในการปฏิบัติงานตาม

หนาที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

  (วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  
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๓. ตําแหนงนักทัศนมาตร   ปฏิบัติงานทีค่ลินิกตาสดใส 

๓.๑ จํานวนที่รับสมัคร   ๑ อัตราและสํารอง 

๓.๒ อัตราคาจาง    เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

๓.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- ไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทัศนมาตรศาสตร และไดรับ

หนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร หรือไดรับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตร 

- มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการวัดสายตาโดยใช Phoropter ไมนอยกวา ๒ ป 

- มีความรูเกี่ยวกับโรคตาและสามารถตรวจคดักรองโรคตาเบื้องตนได 

- สามารถใชเครื่องมือพิเศษทางจักษุได 

- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได 

- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรูงาน 

- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทํางานเปนทีมได 

 ๓.๔) หนาที่ความรับผิดชอบ 

  ๑. ตรวจวัดสายตาดวยเครื่องมือพิเศษ เชน Phoropter, Auto refraction, retinoscope, 

lensometer เปนตน 

  ๒. ตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องตนโดยใช slit lamp เครื่องมือพิเศษอื่นๆทางตาตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

  ๓. ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานดานทัศนมาตร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  

  ๔. ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู  ความสามารถ 

ประสบการณ และความชํานาญสูงในดานทัศนมาตร ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ไมยุงยาก  

  ๕. ตรวจ คัดกรอง ประเมินผล วินิจฉัย การจัดการดูแลผูปวย ดูแลฟนฟู สงเสริม ปองกัน 

ความผิดปกติของการมองเห็น โดยใชเครื่องมืออุปกรณและกิจกรรม หรือวิธีการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ

ทัศนมาตร ซึ่งรวมถึงการใหคําแนะนําและความรูเบื้องตน 

  ๖. จัดทําขอมูลสถิติ ผูมารับบริการ ขอมูลประวัติของเครื่องมือพิเศษทางจักษ ุ

  ๗. รวมเปนทีมดูแลฝกสอนนิสิตนักศีกษาทัศนมาตรที่มาฝกงานจากมหาวิทยาลัยตางๆ 

  ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 ๓.๕) หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร    

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

  (๑) ประเมินดานความรูความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 

   - ความรูเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ โครงสราง บทบาท ภารกิจของโรงพยาบาลฯ 

/- ความรู... 
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   - ความรูดานคณิตศาสตร ตัวเลข ความเขาใจในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

   - ความรูเกี่ยวกับขาวสาร สถานการณในปจจุบัน เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๒) ประเมินดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

   - ความรูความสามารถตามลักษณะงานขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติของตําแหนงที่สมัคร 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๓) ประเมินดานความสามารถและทักษะท่ีสอดคลองกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

   - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office) 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๔) ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

   - พิจารณาจากคุณลักษณะสวนบุคคล เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทํางาน ความพรอมในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการมุง

ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ

จริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

  (วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) หรือวิธีอืน่ใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๘ - 

๔. ตําแหนงนักทัศนมาตร   ปฏิบัติงานทีศู่นยเลสิก 

๔.๑ จํานวนที่รับสมัคร   ๑ อัตราและสํารอง 

๔.๒ อัตราคาจาง            เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท  

๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- ไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทัศนมาตรศาสตร และไดรับ

หนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร หรือไดรับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตร 

- มีประสบการณการทํางานทางคลินิกแกไขภาวะสายตาผิดปกติดวยเครื่องเอ็กไซเมอรเลเซอร 

เครื่องเฟมโต และการควบคุมการทํางานของเครื่องในหองผาตัดมากกวา ๒ ป 

- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได 

- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรูงาน 

- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทํางานเปนทีมได 

 ๔.๔ หนาที่ความรับผิดชอบ 

  ๑. ตรวจวัด ทดสอบเครื่องมือพิเศษทางจักษุ เชน การถายภาพกระจกตา การวัดความหนา

กระจกตาแบบสัมผัส ความโคงกระจกตา ทดสอบสายตาดวย (Reichert Trial Lens and Trial Frames) เปนตน 

  ๒. กํากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา ดูแลเครื่องมือ อุปกรณเครื่องเอ็กไซเมอร

เลเซอร เครื่องเฟมโตเลเซอรใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และบันทึกผลการตรวจสอบเครื่องมือไวเปนหลักฐาน 

  ๓. ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานดานทัศนมาตร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  

  ๔. ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู  ความสามารถ 

ประสบการณ และความชํานาญสูงในดานทัศนมาตร ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ไมยุงยาก  

  ๕. ตรวจ คัดกรอง ประเมินผล วินิจฉัย การจัดการดูแลผูปวย ดูแลฟนฟู สงเสริม ปองกัน 

ความผิดปกติของการมองเห็น โดยใชเครื่องมืออุปกรณและกิจกรรม หรือวิธีการที่เกี่ยวกับวิชาชีพทัศนมาตร ซึ่ง

รวมถึงการใหคําแนะนําและความรูเบื้องตน 

  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ๔.๕ หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร   

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

  (๑) ประเมินดานความรูความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 

   - ความรูเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ โครงสราง บทบาท ภารกิจของโรงพยาบาลฯ 

   - ความรูดานคณิตศาสตร ตัวเลข ความเขาใจในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

   - ความรูเกี่ยวกับขาวสาร สถานการณในปจจุบัน เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

/(๒) ประเมิน... 



- ๙ - 

  (๒) ประเมินดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

   - ความรูความสามารถตามลักษณะงานขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติของตําแหนงที่สมัคร 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๓) ประเมินดานความสามารถและทักษะที่สอดคลองกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

   - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office) 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๔) ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

   - พิจารณาจากคุณลักษณะสวนบุคคล เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทํางาน ความพรอมในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการมุง

ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ

จริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

  (วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐ - 

๕. ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป   ปฏิบัติงานทีง่านวิจัยและประเมินเทคโนโลยี 

      ทางการแพทยและสาธารณสุข  

๕.๑ จํานวนที่รับสมัคร   ๑ อัตราและสํารอง 

๕.๒ อัตราคาจาง   เดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท 

๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- ไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

- มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทํางานเปนทีมได  

- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได 

- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรูงาน 

- หากมีประสบการณในการปฏิบัติงานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 ๕.๔ หนาที่ความรับผิดชอบ 

  บริหารจัดการงานทั่วไปในสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ 

(วัดไรขิง) (EC) โดยมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑. งานธุรการ 

   ๑.๑ ตรวจสอบเอกสาร/จัดเตรียมโครงรางการวิจัยเพื่อเสนอคณะกรรมการ (การยื่น

ครั้งแรก) ประมาณ ๑๕ - ๒๐ เรื่อง/ป 

   ๑.๒ ออกเลข Submitted และบันทึกการรับเอกสาร สงใหประธานและเลขานุการ

พิจารณา 

   ๑.๓ ตรวจสอบเอกสาร/จัดเตรียมโครงรางวิจัยที่แกไขแลว (เอกสารชุดเดิม/เอกสาร

ชุดที่แกไขแลว) 

   ๑.๔ ประสานงานนักวิจัย เชน สงฟอรมการยื่นขอพิจารณา แจงผลการพิจารณา เปนตน 

   ๑.๕ ออกใบรับรอง ผานการพิจารณา 

   ๑.๖ ติดตามโครงการวิจัยที่ใกลหมดอายุ และแจงใหนักวิจัยทราบ (เพื่อดําเนินการ

ขอตออายุ) ประมาณ ๓ - ๕ เรื่อง/ป 

   ๑.๗ ติดตามโครงการวิจัยที่ครบกําหนดการรายงานความกาวหนา และแจงให

นักวิจัยทราบ (เพื่อดําเนินการสงรายงานความกาวหนา) ๒ ครั้ง ในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ประมาณ ๑๕ 

- ๒๐ เรื่อง/ป 

   ๑.๘ ติดตามโครงการวิจัยที่สิ้นสุดโครงการวิจัย และแจงใหนักวิจัยทราบ (เพื่อ

ดําเนินการสงรายงานสิ้นสุดโครงการ) ประมาณ ๓ - ๕ เรื่อง/ป 

 

 
/๑.๙ ตรวจ... 



- ๑๑ - 

   ๑.๙ ตรวจสอบเอกสาร/จัดเตรียมโครงการวิจัย ไดแก โครงการขอตออายุโครงการ 

รายงานความกาวหนา และรายงานสิ้นสุดโครงการ การวิจัย เพื่อสงใหเลขาฯ เสนอประธาน คณะกรรมการในที่

ประชุม 

   ๑.๑๐ จัดเก็บและดูแลแฟมเอกสาร ที่เกี่ยวของท้ังหมด 

   ๑.๑๑ จัดทําหนังสือ/บันทึกขอความ เชน เชิญประชุม ขออนุมัติการอบรมภายนอก 

ใหคณะกรรมการฯ เปนตน 

   ๑.๑๒ จัดประชุม ไดแก ประสานงานขอหองประชุม ดําเนินการเรื่องการจัดอาหาร

วางสําหรับประชุม 

  ๒. งานผูชวยเลขาฯ EC 

   ๒.๑ สรุปผลการพิจารณาในที่ประชุมสงใหคณะกรรมการ (ภายใน ๑ สัปดาห) และ

แจงกลับผูวิจัย (ภายใน ๒ วัน) 

   ๒.๒ สงโครงรางวิจัยที่แกไขแลว ให Reviewer ๒ ทานเดิม (ภายใน ๒ วัน) 

   ๒.๓ พิจารณาความเห็น Reviewer ๒ ทาน และชนิดของการ Review (ถาความเห็น

ตางกัน นําเขาที่ประชุมพิจารณาใหม) 

   ๒.๔ เตรียมนําเสนอประธานคณะกรรมการฯในที่ประชุม ไดแก โครงการขอตออายุ

โครงการ รายงานความกาวหนา และรายงานสิ้นสุดโครงการ 

   ๒.๕ เขารวมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ และ บันทึกรายงานการ

ประชุมประจําเดือน 

  ๓. จัดทําโครงการพัฒนา EC 

   ๓.๑ โครงการรับการตรวจเยี่ยมและใหคําปรึกษา การพัฒนามาตรฐานการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรม (Template for Developing Standard Operating Procedures; 

SOP) โครงการตอเนื่อง 

   ๓.๒ โครงการการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมนุษย (EC) 

สําหรับ Reviewer ซึ่งเปนบุคคลภายนอก (lay person) โครงการตอเนื่อง 

   ๓.๓ โครงการการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (EC) 

(Project Based; P๔P) โครงการตอเนื่อง 

  รายละเอียดการจัดทําโครงการ มีดังนี้ 

   ๑. เขียนโครงการฝกอบรม ยื่น/เสนอโครงการ 

   ๒. จัดทําหนังสือ/บันทึกขอความที่เกี่ยวของ 

   ๓. ขออนุมัติยืม-เบิกคาใชจายโครงการวิจัย 

   ๔. จัดทํารายงานผลโครงการอบรม 

 
/๕ ประสาน... 



- ๑๒ - 

   ๕. ประสานงานทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลฯ เชน

วิทยากร ผูเขารวมโครงการ จัดอาหารกลางวัน อาหารวาง เปนตน 

 ๕.๕ หนาที่ปฏิบัติตามตําแหนง 

  ๑. งานสารบรรณ 

   ๑.๑ ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือภายในและภายนอก 

   ๑.๒ ราง โต ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

   ๑.๓ แจงเวียนเอกสาร/แจงเวียนอิเล็กทรอนิกส 

   ๑.๔ รับสง จดหมาย พัสดุ ไปรษณียของทางราชการ 

   ๑.๕ จัดเก็บ คนหา ทําลาย เอกสารทางราชการ 

  ๒. งานเลขานุการ 

   ๒.๑ ประงานงานเพ่ือนัดหมายประธาน EC 

   ๒.๒ กลั่นกรองงานเพื่อเสนอประธาน EC 

   ๒.๓ การบริหารจัดการจองประชุม (จองหองประชุม) 

   ๒.๔ ดําเนินการจัดประชุม EC 

  ๓. งานพัสดุ - ครุภัณฑ 

   ดูแลรับผิดชอบครุภัณฑประจําสํานักงาน EC 

  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ๕.๖ หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร   

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

  (๑) ประเมินดานความรูความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 

   - ความรูเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ โครงสราง บทบาท ภารกจิของโรงพยาบาลฯ 

   - ความรูดานคณิตศาสตร ตัวเลข ความเขาใจในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

   - ความรูเกี่ยวกับขาวสาร สถานการณในปจจุบัน เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๒) ประเมินดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

   - ความรูความสามารถตามลักษณะงานขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติของตําแหนงที่สมัคร 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๓) ประเมินดานความสามารถและทักษะที่สอดคลองกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

   - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office) 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

 

 /(๔) ประเมิน... 



- ๑๓ - 

  (๔) ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

   - พิจารณาจากคุณลักษณะสวนบุคคล เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทํางาน ความพรอมในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการมุง

ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ

จริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

  (วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๔ - 

๖. ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป   ปฏบิัติงานทีค่ลินิกตาสดใส 

 ๖.๑ จํานวนที่รับสมัคร   ๓ อัตราและสํารอง 

 ๖.๒ อัตราคาจาง       เดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท  

 ๖.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- ไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

- มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทํางานเปนทีมได  

- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได 

- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรูงาน 

- หากมีประสบการณในการปฏิบัติงานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 ๖.๔ หนาที่ความรับผิดชอบ 

  ๑. ทําประวัติ ทํานัด ลงทะเบียน คนประวัติ โทรยืนยันผูปวย 

  ๒. จัดเตรียมเอกสารดานการเบิกประกันสุขภาพเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ 

  ๓. อธิบายขั้นตอนการรับบริการ คัดกรองอาการเบื้องตน ประสานงานระหวางผูปวย แพทย 

พยาบาล นักทัศนมาตร เจาหนาที่ใหบริการผูปวย 

  ๔. วัด vital sign ทางตัวและทางตา 

  ๕. ชวยเหลือและดูแลผูมารับบริการภายในและภายนอกหองตรวจ ฝกฝนการตรวจเครื่องมือ

พิเศษทางตาที่ไดรับมอบหมาย 

  ๖. ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 

  ๗. บันทึกขอมูลการตรวจลงฐานขอมูลคอมพิวเตอรทั้งในสวนงานบริการและงานวิจัย เพื่อใช

ในการติดตามการรักษาและเก็บสถิติตางๆ เปนฐานขอมูลของคลินิก 

  ๘. บันทึกขอมูลเพื่อสั่งการรักษา ทํานัดตรวจ และสงตอไดอยางถูกตองเหมาะสม 

  ๙. สรุปสถิติขอมูลตางๆในคลินิก 

  ๑๐. จัดเตรียมอุปกรณ สํานักงาน เครื่องมือตางๆ ใหพรอมใชงาน 

  ๑๑. จัดตารางเวรเจาหนาที่ แพทยและนักทัศนมาตร 

  ๑๒. เบิกจายพัสดุ 

  ๑๓. จัดทําหนังสือราชการภายในและภายนอกหนวยงาน เอกสารการเบิกตางๆ 

  ๑๔. ดูแลเรื่องการตลาดของคลินิก การประชาสัมพันธและเขาถึงกลุมเปาหมายที่มาใชบริการ

ในคลินิก 

  ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 /๖.๕ หลัก... 



- ๑๕ - 

 ๖.๕ หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร    

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

  (๑) ประเมินดานความรูความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 

   - ความรูเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ โครงสราง บทบาท ภารกิจของโรงพยาบาลฯ 

   - ความรูดานคณิตศาสตร ตัวเลข ความเขาใจในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

   - ความรูเกี่ยวกับขาวสาร สถานการณในปจจุบัน เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๒) ประเมินดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

   - ความรูความสามารถตามลักษณะงานขอบขายงานทีจ่ะใหปฏิบัติของตําแหนงที่สมัคร 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๓) ประเมินดานความสามารถและทักษะที่สอดคลองกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

   - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office) 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๔) ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

   - พิจารณาจากคุณลักษณะสวนบุคคล เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทํางาน ความพรอมในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการมุง

ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ

จริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

  (วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๖ - 

๗. ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป   ปฏิบัติงานทีศู่นยเลสิก 

 ๗.๑ จํานวนที่รับสมัคร   ๓ อัตราและสํารอง 

 ๗.๒ อัตราคาจาง       เดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท  

 ๗.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- ไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือมีวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญพิเศษทางดาน 

เครื่องมือพิเศษทางจักษุ 

- มีประสบการณการทํางานดานคลินิกการแกไขสายตาผิดปกติดวยเครื่องเอกไซเมอร  

หรือเครื่องเฟมโตมากกวา ๑ ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

- สื่อสารไดมากกวา ๑ ภาษาจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

- มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทํางานเปนทีมได  

- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได 

- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรูงาน 

 ๗.๔ หนาที่ความรับผิดชอบ 

  ๑. ตรวจวัดทดสอบการมองเห็น (VA) Manifest Refraction (BCVA) ชวยงานควบคุมกับ

ทัศนมาตร 

  ๒. ทดสอบสายตาดวยเครื่องอัตโนมัติ (RK) วัดความดันลูกตา (TN) ชวยงานควบคุมกับ

ทัศนมาตร 

  ๓. กํากับ ดูแล ควบคุมเครื่องมือ อุปกรณสภาพกอน - หลังขณะผาตัด 

  ๔. ใหบริการขอมูลขาวสาร คําแนะนําเกี่ยวกับการทําเลสิกทุกชองทาง เชนทางโทรศัพท 

อินเตอรเน็ต ไลน ฯลฯ 

  ๕. ใหบริการงานดานหนา (Front Office) การตอนรับ ลงทะเบียน/ทําประวัติ คัดกรอง

ประเมินผูปวยเบื้องตน ติดตอทําประวัติแฟมเวชระเบียนใหผูปวย แนะนําสิทธิการรักษา คนประวัติผูปวย เปนตน 

  ๖. งานดานการประชาสัมพันธ/การตลาด เชน การลงนัดหมายผูปวย การโทรยืนยันการนัด

หมายการออกใบนัด การใหคําปรึกษาเรื่องคาใชจายในการทําผาตัดเลสิก เปนตน 

  ๗. งานการใหบริการสนับสนุน เชน งานเบิกจายของพัสดุ เปนตน 

  ๘. รวมเปนทีมดูแลคณะนิเทศงานแกผูที่มาศึกษาดูงานจากภายในและภายนอกองคกร 

  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

/๗.๕ หลัก... 



- ๑๗ - 

 ๗.๕ หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร    

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

  (๑) ประเมินดานความรูความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 

   - ความรูเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ โครงสราง บทบาท ภารกิจของโรงพยาบาลฯ 

   - ความรูดานคณิตศาสตร ตัวเลข ความเขาใจในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

   - ความรูเกี่ยวกับขาวสาร สถานการณในปจจุบัน เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๒) ประเมินดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

   - ความรูความสามารถตามลักษณะงานขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติของตําแหนงที่สมัคร 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๓) ประเมินดานความสามารถและทักษะที่สอดคลองกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

   - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office) 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๔) ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

   - พิจารณาจากคุณลักษณะสวนบุคคล เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทํางาน ความพรอมในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการมุง

ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ

จริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

  (วิธีการประเมิน โดยวธิีการสอบสัมภาษณ) หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๘ - 

๘. ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป   ปฏิบัติงานทีง่านหองผาตัด 

 ๘.๑ จํานวนที่รับสมัคร   ๑ อัตราและสํารอง 

 ๘.๒ อัตราคาจาง       เดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท  

 ๘.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- ไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  

- มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทํางานเปนทีมได  

- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได 

- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรูงาน 

- หากมีประสบการณในการปฏิบัติงานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 ๘.๔ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานธุรการ งานบันทึกรวบรวมสถิติการผาตัด ตัวชี้วัดคุณภาพรายวันและรายเดือน การ

ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทาง

ราชการ การคงคลังวัสดุการแพทยที่จัดหามาใชภายในหองผาตัด ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ การควบคุม เก็บรักษา และจายพัสดุ เพื่อใหพัสดุมีบัญชีและ

ทะเบียนคุมที่ถูกตอง เปนปจจุบัน มีการเก็บรักษา และจายพัสดุ ปลอดภยั ถูกตอง ครบถวน ตรงตามความ

ตองการใชงาน มีการบริหารวัสดุสํารองในคลังปริมาณที่เหมาะสม และเพียงพอ 

 ๘.๕ หนาที่ความรับผิดชอบ 

  ๑. สํารวจการใชงานวัสดุคงคลังภายในหนวยงานที่มีความจําเปนตองใช 

  ๒. สํารวจเครื่องมือแพทยกึ่งคงทน ที่มีการชํารุดจากการใชงาน เพื่อจัดทําแผนในการจัดซื้อใน

ปงบประมาณตอไป พรอมทั้งจัดทํารายการเครื่องมือแพทยกึ่งคงทนที่ตองวางคงคลังภายในหนวยงาน 

  ๓. กําหนดปริมาณความตองการการใชงานแตละชนิดของวัสดุการแพทย และเครื่องมือ

แพทยกึ่งคงทนตามประเภทและแยกตามบริษัทที่ตองทําขออนุมัติจัดซื้อ 

  ๔. ขอใบเสนอราคา แตละบริษัทท่ีทําการขออนุมัติจัดซื้อ 

  ๕. กําหนดรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุการแพทยแตละประเภท พรอมใหผูกําหนด

รายละเอียดลงนามรับรองคุณสมบัติของวัสดุการแพทยแตละประเภท จัดทําสําเนา ๑ ชุด พรอมกําหนดเงื่อนไข

การสงสินคา 

  ๖. จัดทําเอกสารขออนุมัติตามแบบฟอรมของพัสดุ สงตามสายบังคับบัญชา 

  ๗. เบิกจายพัสดุและเวชภัณฑใหแตละหองผาตัด ตามเอกสารเบิก 

  ๘. ควบคุมจัดเก็บคงคลังเวชภัณฑภายในหนวยงาน 

  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 /๘.๖ หลัก... 



- ๑๙ - 

 ๘.๖ หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร    

  ผูสมัครตองไดรับการประเมนิความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

  (๑) ประเมินดานความรูความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 

   - ความรูเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ โครงสราง บทบาท ภารกิจของโรงพยาบาลฯ 

   - ความรูดานคณิตศาสตร ตัวเลข ความเขาใจในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

   - ความรูเกี่ยวกับขาวสาร สถานการณในปจจุบัน เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๒) ประเมินดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

   - ความรูความสามารถตามลักษณะงานขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติของตําแหนงที่สมัคร 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๓) ประเมินดานความสามารถและทักษะที่สอดคลองกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

   - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office) 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

  (๔) ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

   - พิจารณาจากคุณลักษณะสวนบุคคล เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทํางาน ความพรอมในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการมุง

ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ

จริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

  (วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๐ - 

๙. ตําแหนงพนักงานประจําตึก   ปฏิบัติงานทีง่านการพยาบาล 

 ๙.๑ จํานวนที่รับสมัคร   ๓ อัตราและสํารอง 

 ๙.๒ อัตราคาจาง       เดือนละ ๖,๙๑๐ บาท  

 ๙.๓ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- ไดรับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตอนตน (ม.๓)  

หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 

- มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได 

- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรูงาน 

- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทํางานเปนทีมได 

- หากมีประสบการณในการปฏิบัติงานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 ๙.๔ หนาที่ความรับผิดชอบ 

  ๑. ตอนรับและใหคําแนะนําทั่วไปกับผูมารับบริการหรือผูมาติดตอ 

  ๒. จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอรมตางๆใหเพียงพอใชงาน 

  ๓. รับและสงเอกสารตางๆของหนวยงาน 

  ๔. พิมพเอกสารตางๆของหนวยงาน 

  ๕. บันทึกขอมูลที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล/สถิติตางๆของหนวยงาน 

  ๖. ตรวจนับสํารวจ/สํารวจการใชยาและเวชภัณฑวัสดุการแพทยและวัสดุอื่นๆของหนวยงาน 

  ๗. สงเบิก-รับยา เวชภัณฑวัสดุการแพทยและวัสดุอื่นๆของหนวยงาน 

  ๘. สงใบสั่งยาและรับยาใหผูปวยที่ใชประจําวันและฉุกเฉิน 

  ๙. สงเลือดและสงตรวจอื่นๆไปยังหองปฏิบัติการ และติดตามผลการตรวจ 

  ๑๐. รับและสงตรวจผลการตรวจพิเศษอื่นๆ 

  ๑๑. สงซอมครุภัณฑ/เครื่องมือ/เครื่องใชตางๆในหนวยงาน พรอมติดตามผลการซอม 

  ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ๙.๕ หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร   

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

  การประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

  - พิจารณาประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 

สวนบุคคล เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความพรอมในการปฏิบัติงานตาม

หนาที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

  (วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  



- ๒๑ - 

๑๐. ตําแหนงพนักงานบริการ   ปฏิบัติงานทีง่านศูนยจายกลาง 

 ๑๐.๑ จํานวนที่รับสมัคร   ๒ อัตราและสํารอง 

 ๑๐.๒ อัตราคาจาง       เดือนละ ๖,๙๑๐ บาท  

 ๑๐.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- ไดรับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตอนตน (ม.๓)  

หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 

- มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได 

- มคีวามอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรูงาน 

- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทํางานเปนทีมได 

- หากมีประสบการณในการปฏิบัติงานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 ๑๐.๔ หนาที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางาน 

โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการใหบริการดานเครื่องมือ อุปกรณ ทางการแพทยตางๆ ไดแก 

  ๑. รับ - สง อุปกรณการแพทยที่ผานการใชแลวและอุปกรณที่ยังไมไดผานการนําไปใชแต

หมดอายุ การจัดเก็บมา Re-sterile (นํามาทําใหปราศจากเชื้อใหม) จากหนวยงานตางๆที่ใชบริการ งานศูนย

จายกลางเพื่อนําไปผานกระบวนการทําใหสะอาด ปราศจากเชื้อ 

  ๒. ตรวจเช็ด ลางทําความสะอาดอุปกรณทางการแพทย  

  ๓. ตรวจเช็คการทํางานเบื้องตนของเครื่องมือตางๆในหนวยงาน 

  ๔. จัดเตรียมวัสดุการแพทยและบรรจุหีบหอ 

  ๕. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อ จัดเก็บวัสดุการแพทยที่ทําใหปราศจากเชื้อแลว 

  ๖. ตรวจสอบ ดูแลทําความสะอาด แกไขเบื้องตน บํารุงรักษา ครุภัณฑ ในหนวยงาน 

  ๗. ควบคุม วัสดุเครื่องมือแพทยในหนวยงาน 

  ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ๑๐.๕ หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร   

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

  การประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

  - พิจารณาประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 

สวนบุคคล เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความพรอมในการปฏิบัติงานตาม

หนาที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

  (วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  



- ๒๒ - 

๑๑. ตําแหนงพนักงานพิมพ   ปฏิบัติงานทีศู่นยเครื่องมือพิเศษ 

 ๑๑.๑ จํานวนที่รับสมัคร   ๑ อัตราและสํารอง 

 ๑๑.๒ อัตราคาจาง       เดือนละ ๖,๙๑๐ บาท  

 ๑๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- ไดรับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตอนตน (ม.๓)  

หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 

- มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได 

- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรูงาน 

- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทํางานเปนทีมได 

- หากมีประสบการณในการปฏิบัติงานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 ๑๑.๔ หนาที่ความรับผิดชอบ 

  ๑. งานดานบริการผูปวย 

   ๑.๑ ใหคําแนะนําผูรับบริการไดอยางถูกตองในขั้นตอนหรือขบวนการเขารับ 

การรักษา 

   ๑.๒ ประจําจุดเคานเตอรบริการเครื่องมือพิเศษ ชั้น ๒ และ ชั้น M 

   ๑.๓ บันทึกขอมูลผูปวย ขอมูลนัดตรวจตางๆเชน วัดลานสายตา ฉีดสี นัดเลเซอร 

นัดผาตัด บันทึกขอมูลการทําเครื่องมือในคอม ประสานงานนัด เลื่อนนัด รับโทรศัพท แนะนําสงตอผูปวย 

ไปจุดบริการอื่นๆ เปนตน 

   ๑.๔ คนประวัติ ตามประวัติการตรวจรักษา จัดเก็บสรุปใบบันทึกเขาเลมสรุป  

รับ - สงคืน ในแตละวัน 

   ๑.๕ ชวยแพทยบันทึกขอมูลแผนการรักษาในระบบคอมพิวเตอร 

   ๑.๖ จัดเตรียมความพรอมผูปวยกอนการทําเครื่องมือพิเศษเลเซอร ฉีดสี  

เตรียมประวัติการตรวจ หรืออ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

   ๑.๗ ปฏิบัตงิานตรวจวัดสายตาเบื้องตน วัดความดันลูกตา วัดคาสายตาอัตโนมัติ 

สังเกตอาการคัดกรองผูปวยอาการทางตาเบื้องตนได และประเมินสภาพรางกายเบื้องตนเพื่อสงรายงาน

พยาบาลและแพทยกรณีฉุกเฉิน รายงานความผิดปกติหรือพิจารณาความเสี่ยงตามความเหมาะสม ตัดสินใจ

แกไขสถานการณเบื้องตน สามารถทํางานเปนทีมและประสานงานหนวยงานภายในและภายนอก 

   ๑.๘ เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ ที่จําเปนใหเพียงพอในการใหบริการอยูเสมอ ดูแล

รักษาเครื่องมือใหพรอมใชงานทุกวัน 

   ๑.๙ มีความรูดานจักษุพอสมควร เรียนรูและทราบถึงหลักการทํางานของแตละ

เครือ่งมือไดอยางถูกตองเหมาะสมสามารถอธิบายขอมูลเบื้องตนไดเม่ือผูปวยสอบถาม 

/๒. งานดาน... 



- ๒๓ - 

  ๒. งานดานธุรการ 

   ๒.๑ งานเก็บรวบรวมสถิติบันทึกการตรวจตางๆตามที่ไดรับมอบหมาย สรุปรายวัน 

รายเดือน รายป ไดอยางเปนระบบ สามารถใชผลไดจริงตามสถิติการใชงาน 

   ๒.๒ งานราง พิมพ โตตอบหนังสือราชการ ภายในและภายนอกหนวยงาน 

   ๒.๓ งานเอกสารตางๆ ตามหนางาน 

   ๒.๔ สรุปและบันทึกรายงานการประชุม 

   ๒.๕ เดินหนังสือทางราชการตางๆ ทั้งภายในและภายนอก 

   ๒.๖ จัดซื้อจัดจาง สงซอม บํารุง ดูแลเครื่องมือตางๆ 

   ๒.๗ งานทะเบียน คุมพัสดุ เบิกจาย - รับพัสดุ ตรวจรับพัสดุคงคลังของหนวยงาน 

   ๒.๘ จัดเก็บเอกสารตางๆของหนวยงาน 

  ๓. การปฏิบัติตามแนวทางการบํารุงรักษาเครื่องมือทางจักษุ 

   ๓.๑ ตรวจความพรอมใชงานของเครื่องมือกอนและหลังใชงานทุกครั้ง 

   ๓.๒ ใชเครื่องมือดวยความทะนุถนอมเบามือ บํารุง ดูแล รักษาใชงานอยางเหมาะสม 

   ๓.๓ ประสานงานชางเครื่องมือท้ังภายในและภายนอก หากเกิดการชํารุดเสียหาย 

   ๓.๔ รักษาความสะอาดของเครื่องมือท่ีใชงานทุกตัว ทั้งเกาและใหม 

   ๓.๕ เรียนรูการใชเครื่องมือพิเศษที่เขามาใหม พรอมดูแลรักษาเครื่องไดอยางถูกตอง

เหมาะสม สําหรับการใหคําแนะนําเมื่อผูปวยสอบถาม 

  ๔. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณทางการแพทย 

   ๔.๑ เตรียมวัสดุอุปกรณทางการแพทย สําหรับใชรวมกับเครื่องมือพิเศษใหพรอมใช

งานเสมอ เชนหมึกพิมพ กระดาษถายภาพ เวชภัณฑ ฯลฯ เปนตน 

   ๔.๒ ดูแลเบิกวัสดุอุปกรณการแพทยใหเพียงพอตอการใชงาน 

   ๔.๓ ใชวัสดุอุปกรณการแพทยไดอยางระมัดระวังไมผิดประเภท 

  ๕. คุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

    ๕.๑ เปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

   ๕.๒ มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม สามารถ

ถายทอดความรูที่มีในฐานะอาจารยไดดี 

   ๕.๓ มีน้ําใจ ไมเอารัดเอาเปรียบ เพื่อนรวมงาน ทํางานเปนทีม 

   ๕.๔ มีบุคลิกภาพท่ีดี สุภาพ ออนนอม มีความอดทนตอภาวะกดดันในทุกกรณี 

   ๕.๕ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เสนอแนะความคิดเห็นในสิ่งที่เปนประโยชน

ตอหนวยงานและองคกร 

   ๕.๖ มีใจรักงานบริการ ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานทุกครั้งตามความเหมาะสม 

 
/๕.๗ รับผิด... 



- ๒๔ - 

   ๕.๗ รับผิดชอบตองานในหนวยงานหรือองคกรตามความเห็นสมควรทั้งงานบริการ

และงานนอกเหนือจากหนาที่ที่ระบุไวตามเห็นสมควรที่เหมาะสม 

 ๑๑.๕ หลักเกณฑและวิธกีารเลือกสรร   

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

  การประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

  - พิจารณาประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 

สวนบุคคล เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความพรอมในการปฏิบัติงานตาม

หนาที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

  (วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๕ - 

๑๒. ตําแหนงพนักงานเปล   ปฏิบัติงานทีง่านการพยาบาลดานหนาและคัดกรอง 

 ๑๒.๑ จํานวนที่รับสมัคร   ๑ อัตราและสํารอง 

 ๑๒.๒ อัตราคาจาง       เดือนละ ๖,๙๑๐ บาท  

 ๑๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- ไดรับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตอนตน (ม.๓)  

หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 

- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได 

- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรูงาน 

- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทํางานเปนทีมได 

- หากมีประสบการณในการปฏิบัติงานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 ๑๒.๔ หนาที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ

ทํางานในการเคลื่อนยายผูปวยไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ดวยรถเข็นนั่งและเปลนอน พรอมดูแลตรวจสอบ 

อุปกรณ ในการเคลื่อนยายผูปวยใหมีสภาพพรอมใชงาน ภายใต กํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑. ดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา และเตรียมความพรอมใชของอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช และ 

อุปกรณการแพทยที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหสะอาด ปลอดภัย ในการใหบริการ เชน รถเข็นนั่ง เปลนอน ถัง

ออกซิเจน เสาน้ําเกลือ เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ 

  ๒. บริการตอนรับและเคลื่อนยายผูปวยและสงตอผูปวยไปยังแผนกตางๆ ภายในหนวยบริการ 

ดวยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน ไดอยางถูกตองปลอดภัย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่หนวยบริการกําหนด 

  ๓. ชวยเหลือทีมผูรักษาในการใหบริการผูปวยกรณีเรงดวนและฉุกเฉิน และรวมปฏิบัติการ

ชวยฟนคืนชีพ เพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัย ทันสถานการณและเวลา 

  ๔. สรุปสถิติขอมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการใหบริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงาน

บริการใหมีคุณภาพ 

  ๕. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  ๖. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสราง

ความเขาใจและรวมมือในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ๗. สามารถคัดกรองผูปวยฉุกเฉินเบื้องตนได 

  ๘. พัฒนาระบบการบริการงานเคลื่อนยายผูปวย 

 

 /๑๒.๕ หนาที่... 



- ๒๖ - 

 ๑๒.๕ หนาที่เพิ่มเติม 

  ๑. ปฏิบัติงานประจําจุด camera scan ตามเวลาที่กําหนด 

  ๒. ปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองคนไขดวยเครือ่ง camera scan 

  ๓. ผูประสานงานบริการหนวยเปล, จายงานใหทีมบริการเปล, เก็บขอมูลบริการทุกเวร 

 ๑๒.๖ หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร   

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

  การประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

  - พิจารณาประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 

สวนบุคคล เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความพรอมในการปฏิบัติงานตาม

หนาที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

  (วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  

 

 

 

  

 




