
 
 

ประกาศโรงพยาบาลรามัน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน 

…………………………………... 
  ด้วยโรงพยาบาลรามัน จะด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน  7   อัตรา ฉะนั้น 
เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงขอยกเลิกการขึ้นบัญชีใน
ต าแหน่งเดียวกันนี้ ในบัญชีอ่ืนๆ  และประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการของ
โรงพยาบาลรามัน ดังนี้  
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
- พนักงานบริการ (โรงครัว)     จ านวน  2 อัตรา 
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     จ านวน  1 อัตรา 
- ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด     จ านวน  1 อัตรา 
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จ านวน  3 อัตรา 
 

2. รายละเอียดการปฎิบัติงาน อัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
        ตามรายละเอียดแนบแต่ละต าแหน่ง 
 

                     3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก 
๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 

 ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 
 ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 ๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น  

 ๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     ๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

                         ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษต้องจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
                         ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

 



  ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน  
  ๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
  ๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

 ๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
                4.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการ
เจ้าหน้าที)่ โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 7  -  16 มิถุนายน  2564 ภาคเช้าเวลา 09.00 
น. – 12.00 น.และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น) 
 4.2 ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท และเมื่อสมัครสอบแล้วค่า
สมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
                        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเอกสารและหลักฐานพร้อมส าเนาภาพถ่ายเอกสาร ดังนี้  
 ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตรหรือ   1 
นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 

 ๕.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านจ านวนอย่างละ 1  ฉบับ 
 ๕.๓ ส าเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือส าเนาใบสุทธิ หรือส าเนา รบ. ๑  
   ๕.๔ ส าเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘ (เพศชาย) 
 ๕.5 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
หมายเหตุ :  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับรองส าเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่ า 
(ส าเนาถูกต้อง) 
 
 

  6. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก) 
 6.1. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน (ตัวจริง) 
 6.2. ในส่วนของใบรับรองของข้าราชการระดับ 4 หรือระดับช านาญงานขึ้นไป เซ็น
รับรองในใบสมัครพร้อมแนบส าเนาบัตรของข้าราชการของผู้รับรอง จ านวน 1 ฉบับ ให้น ามาให้ในวันรายงาน
ตัวเข้ามาท างาน (ท้ังนี้บัตรข้าราชการต้องเป็นข้าราชการประจ าเท่านั้น) 
     

  7 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
     โรงพยาบาลรามันจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่               17 

มิถุนายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
รามัน และทางเว็บไซต์ www.ramanhospital.org 

 

8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 การพิจารณาคัดเลือก จะค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความ
เหมาะสมโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
 
 



 9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

     จะประกาศโดยเรียงล าดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
ส าหรับการขึ้นบัญชีจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี และหากมีการสอบคัดเลือกใน
ต าแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งแรก เป็นอัน
ยกเลิก  

 

10. การจ้าง 
 ผู้คัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และจะมีการ
ประเมินผล 
 

   ๑1. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
 โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้   

1. มีเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 2. มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ประจ าปี สูงสุดร้อยละ ๑๐ ตามผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน 
 
   ประกาศ ณ วันที่  7  มิถุนายน 2564  
 
 

                                               
              (นายรอซาลี ปัตยะบุตร) 
                                                                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามัน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบรายละเอียดแต่ละต าแหน่ง 
 

1. ต าแหน่ง  พนักงานบริการ (โรงครัว)  2  ต าแหน่ง 

อัตราเงินเดือน  6,552  บาท 

สถานที่ปฏิบัติงาน แผนกโภชนาการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่เก่ียวกับการจัดเตรียม จัดซื้อ และดูแลความ
สะอาดในพ้ืนที่บริการการปรุงอาหาร โดยรวมถึงความสะอาดของอุปกรณ์การท าอาหาร ในการ
บริการผู้ป่วย หรือในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 การปฏิบัติงานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปรุงอาหาร รวมทั้งวัสดุ
ประกอบอาหารต่างๆ ตามรายการอาหารที่ต้องการผลิตในแต่ละวัน 

2. เตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหารผู้ป่วยทั่วไปและจัดการอาหารตลอดจนบริการแจกอาหารบน
หอผู้ป่วยตามตารางเวรที่ได้รับมอบหมาย 

3. จัดเก็บและดูแลการถนอมอาหารหลังจากการผลิตอาหารในแต่ละวันตามมาตรฐาน
โภชนาการ 

4. ท าความสะอาดอุปกรณ์ภาชนะประกอบอาหาร ภาชนะใส่อาหารผู้ป่วย และ ดูแล 
บ ารุงรักษา เครื่องมือที่ใช้ในงานครัวเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

5. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในงานรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

        1.  มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงาน หรือ 
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตร

วิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม 

3. สามารถเข้าปฏิบัติงานตามตารางเวรที่ก าหนดได้ 
                   4. ได้รับคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ กพส.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
                   5. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8 
                   6. อายุ  20 – 40 ปี     

 7. หากมีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหาร การใช้คอมพิวเตอร์อย่างง่ายหรือมีภูมิล าเนา
ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ      
 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 



1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

อัตราเงินเดือน    8 ,146  บาท 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกหรือจัดท าข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินเกี่ยวการการเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การ
รวบรวมข้อมูลการจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

การปฏิบัติงานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหลายด้าน ดังนี้ 

1. จัดเตรียมข้อมูลการประชุมรายละเอียดการเข้าประชุม เช่น ก าหนดวัน เวลา สถานที่
ประชุม การเดินทาง ที่พัก ฯลฯ ของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

2. จดบันทึกรายงานการประชุม ทั้งติดตามงานที่ได้รับมอบหมายในงานประชุม ของ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

3.  จัดตารางงานและบริหารการนัดหมายให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
4.  ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
5.  สนับสนุนภารกิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาล/องค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
7.  จัดท ารายงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
8.  รวมรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้

เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

        1.  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทางการ
บริหารธุรกิจ/การจัดการ/เลขานุการ/คอมพิวเตอร์/ การบัญชี /หรือสาขาอ่ืนที่หน่วยงาน
เจ้าสังกัดเห็นควร 

                   2. ได้รับคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ กพส.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
                   3. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8 
                   4. อายุ  20 – 35 ปี          

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 
 



3. ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 

อัตราเงินเดือน    6,552   บาท 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสภาพการเจ็บของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ 
ดูแล ฟ้ืนฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในการท ากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือทาง
กายภาพบ าบัดหรือการออกท่าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

การปฏิบัติงานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหลายด้าน ดังนี้ 

1. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทาง
กายภาพบ าบัด เพ่ืออ านวยความสะดวกพร้อมให้บริการ 

2. ช่วยเหลือทีมงามในการคัดกรองผู้ป่วย เช่น ซักประวัติ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ าหนัก เป็น
ต้น เพ่ือเตรียมคามพร้อมของผู้ป่วย ที่มีแผนการรักษา เข้าพบนักกายภาพบ าบัด 

3. ช่วยเหลือทีมงานนักกายภาพบ าบัดให้บริการฝึกผู้ป่วยในการใช้เครื่องมือต่างๆ เพ่ือฟ้ืนฟู
สภาพการเจ็บป่วย เช่น ฝึกใช้ไม้เท้า ฝึกเดิน เป็นต้น 

4. จัดท าประวัติเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การรักษา เพ่ือท าแผนการซ่อมบ ารุงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5. ตรวจสอบดูแลและบ ารุงรักษาความสะอาด ปลอดภัยของเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์
ต่างในการให้บริการทางกายภาพบ าบัด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

        1.  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานในหน้าที ่

                   2. ได้รับคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ กพส.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
                   3. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8 
                   4. อายุ  20 – 35 ปี          

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
4. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
5. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
6. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 
 
 
 
 



4. ต าแหน่ง   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

อัตราเงินเดือน    6,552   บาท 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณ
พ้ืนที่ ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวน
เพียงพอ ครบถ้วนและพร้อมใช้งาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

การปฏิบัติงานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหลายด้าน ดังนี้ 

1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณพ้ืนที่ 
ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการ
ต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ ครบถ้วนและพร้อมใช้งาน 

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ท่ีมีลักษณะงานที่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น 
พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟ้ืนฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

4. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไป
ตามหลักมาตรฐานก าหนด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

6. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน     
2. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ตอนปลาย (ม.6) 
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘ 
4. เพศชายต้องตรวจสารเสพติด (ในกรณีวันรายงานตัว)  
5. ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่ 
6. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 
7. อายุ  20 – 35 ป ี

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 


