
ประกาศสถาบันจิตเวซศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป

ด้วยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกำหนดลักษณะงานและ 
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะ 
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับท่ี ๖) และระเบียบสำนัก 
นายกรัธมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผ้ที่จะได้รับการจัดจ้างเป็น

1ฬั  จ ' น

พนักงานราชการ และได้รับมอบอำนาจจากกรมสุขภาพจิตคำสังที ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. ช่ือตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง ดังน้ี
๑.๑ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
๑.๒ ตำแหน่งเภสัชกร 
๑.๓ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 
๑.๔ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
๑.๕ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
๑.๖ ตำแหน่งนักประซาสัมพันธ์ 
๑.๗ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
กลุ่มงานบริการ

จำนวน ๖ อัตรา 
จำนวน ๒ อัตรา 
จำนวน ๑ อัตรา 
จำนวน ๑ อัตรา 
จำนวน ๑ อัตรา 
จำนวน ๑ อัตรา 
จำนวน ๑ อัตรา

ดังรายละเอียดลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และค่าตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
๒. คุณสมบัติท่ัวไป ของผู้มีสิท5สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.® คุณสมบัติท่ัวไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม,ต่ํากว่า ๑๘ ปี
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตพื่นเฟิอนไม่ 
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไวิในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๑.๕ ไม,เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิด ทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑.๗ไม,เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม
๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

หมายเหตุ...



หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม,เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ 
ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราซการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรอง 
แพทย์ ซ่็งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมาย่ืนด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.® วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ให ้ผ ู้ท ี่ม ีค วาม ป ระส งค ์จ ะส ม ัค รเข ้า ร ับ ก ารเล ือ ก ส รร ขอและย ื่น ใบสม ัค รด ้วยตน เอง 

ได้ท่ี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ช้ัน ๕ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ต้ังแต่วันท่ี ๒๘ 
ตุลาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น.)

๓.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาตำ ขนาด ร).๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 

(นับถีงวันปีดสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๓.๒.๒ วุฒิการศึกษาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนทีแ่สดงว่าเป็นผู้ม ีว ุฒ กิารศึกษา 

ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภาย'ใน'วันท่ีปีดรับสมัคร คือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ในกรณีท่ีไม,สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกำหนด 
วันปีดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้

๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียนซ่ือ - นามสกุล 

(ในกรณีท่ีซ่ือ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน สด. ๙ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)จำนวน 
อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๒.๕ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
๓.๒.๖ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
๓.๒.๗ ใบอนุญาตขับรถ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเชียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงซ่ือกำกับไว้ด้วย
๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร
ผ ู้สม ัครเช ้าร ับการเล ือกสรรจะต ้องรับผ ิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป ็นผ ู้ม ี 

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถ ูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก 
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒ ิการศึกษาไม'ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ 
ไม่มีสิทธิ้สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะ 
สำหรับผู้นั้น

๔.การประกาศ...



๓

๔. การประกาศรายซื่อผู้ม ีส ิทธึ๋เข ้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

จะประกาศ ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และทาง www.somdet.go.th และ www.facebook.com สถาบันจิต 

เวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- ๑0 พฤศจิกายน ๒๔๖๔ ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 

สมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ 

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินตามเอกสาร

ท่ีแนบ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียนก่อน 

และผู้ผ่านการประเมินในคร้ังท่ี ๑ ดังกล่าว จึงจะมีสิทธิใข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี ๒ โดยการสัมภาษณ์ต่อไป 

๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละคร้ังไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

๖.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธี้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ 

(สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินคร้ังท่ี ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

๖.๓ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 

สมรรถนะ ๒ คร้ัง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ และ 

คร้ังท่ี ๒ รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า

ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 

สมรรถนะครั้งท่ี ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า

ทั้งนี้ หากคะแนนประเม ินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ๑ เท,ากันอีกจะ 

พิจารณาจากลำดับที'ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือ 

สมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกำหนดให้เป็นผู้ท่ีอยู่ในลำดับท่ีสูงกว่าก็ได้

๗. การประกาศรายซื่อและการข้ึนบัญชีรายซ่ือผู้ผ่านการเลือกสรร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน 
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ทาง www.somdet.go.th และทาง www.facebook.com สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ 
เจ้าพระยา โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผล เม่ือส้ินปีงบประมาณ ๒๔๖๔ (๓๐ กันยายน ๒๔๖๔)

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามท่ีสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากำหนด 

ประกาศ ณ วันท่ี C>(f ตุลาคม พ.ค. ๒๔๖๔

6-‘ๆ น้ี
(นายธรณีนทร์ กองสุข)

ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

http://www.somde
http://www.facebook.com
http://www.somdet.go.th
http://www.facebook.com


รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ 

หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเลขท่ี ๑๑๔๖.๑๑๔๗.๑๑๔๙.๑๑๔๐.๑๑๕๑.๑๑๗๐ กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ

จำนวน ๖ อัตรา

ปฏิบัติงานที่ กลุ่มภารกิจการพยาบาล

๑. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ 
ได้รับการดูแลท่ีถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

๑.๒ คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปีญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การช่วยเหลือ 
ทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

๑.๓ บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ให้เกิด 
ความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ

๑.๔ ส่งเสริม ปีองกัน ดูแลรักษา พื้นฟูสุขภาพประชาซน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพ่ือ 
สุขภาพท่ีดีของประซาซน

๑.๕ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
และผลส้มญทธ้ิ'ตามที,กำหนด

๑.๖ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๗ สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก'ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 
ปีองกัน ดูแลรักษา พ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประซาซนสามารถดูแลตนเองได้

๑.๘ ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ 
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา 
กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑.๙ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

๒. ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท/เดือน

๓. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๔. ระยะเวลาการจ้าง ปัจจุบัน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๕. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ขั้นหน่ึง หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง

๖.หลักเกณฑ์...



๖. หลักเกณฑ์และวิธ ีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ด้วยวิธีการประเมิน ดังน้ี

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑๐๐

๑. ความรู้เฉพาะตำแหน่งและความรู้ท่ัวไป

- ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลในการดูแลผู้มีปิญหา ๓๐

สุขภาพจิตและจิตเวชผู้ใหญ่ สอบสัมภาษณ์
<v (V  < 0 1 <u l/ d i >- มนุษยสัมพนธํและการทางานร่วมกับผู้อิน ๒๐

- ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน ๒๐

- ความสามารถในการสื่อสาร ๒๐ J

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑๐

๒. ทดสอบทางจิตวิทยา



รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ

หน่วยงาน ลถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่ง เภสัชกร ตำแหน่งเลขท่ี ๑๑๔๒.๑๒๓๗ กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ จำนวน ๒ อัตรา

ปฏิบัติงานท่ี กลุ่มงานเภสัชกรรม

๑. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

๑. บริการทางเภส ัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพ ื่อบรรล ุผลการรักษา ป๋องกัน ควบคุมโรค 

และประชาซนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๒. คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห ์ ประก ันค ุณภาพทางห ้องปฏ ิบ ัต ิการเบ ื้องต ้นด ้วยยา สมุนไพร 

ผลิตภ ัณฑ ์และบริการสุขภาพ เพ ื่อให ้ประชาชนได ้ร ับการบริการได ้มาตรฐาน เป ็นธรรม และ 

ปลอดภัย

๓. ศึกษา ค้นคว้า ว ิเคราะห ์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเม ินผลทางว ิชาการเบ ื้องต ้น เพ่ือ 

พัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค

๔. จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง ค ู่ม ือเบ ื้องต ้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง 

ผ ู้บริโภค สมุนไพร ผล ิตภ ัณฑ ์ส ุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย ์ทางเล ือก เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพของงาน

๔. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ 

ดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายผลสัมฤทธ้ิท่ีกำหนด

๖. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ 

ผลสัมฤทธ้ิตามท่ีกำหนดไว้

๗. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ 

เข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๘. ให้คำแนะนำ ตอบปีญหา ชี้แจง เก ี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 

ในระด ับเบ ื้องต ้นแก ่ผ ู้ป ่วย ญาติ หน ่วยงานราชการ เอกขน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้สนใจ 

ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

๙. จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ 

สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน 

หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ

๑ ๐ .สอน น ิเทศ ผ ิ)กอบรม ถ ่าย ท อ ด ค วาม ร ู้ เท คโนโลย ีท างเภส ัชกรรม  เภส ัชสาธารณ ส ุข  

การคุ้มครองผู้บริโภคแก'น ักศึกษา บ ุคลากรสาธารณส ุข เพ ื่อให ้ม ืความรู้ความเข ้าใจ สามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

๒.ค่าตอบแทน...



๒

๒. ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้าง ๒๒,๗๕๐ บาท/เดือน

๓. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไชเพ่ิมเติม

๔. ระยะเวลาการจ้าง ปิจจุบัน -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๕. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(๑) ได ้ร ับปร ิญญาตรีหร ือค ุณว ุฒ ิอย ่างอ ื่นท ี่เท ียบได ้ในระด ับเด ียวก ันในสาขาว ิชาเภส ัชศาสตร์ 
(หลักสูตร ๖ ปี)

(๒) ได้รับใบอนุญาตเปีนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเปีนผู้ประกอบ 

วิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธี 

การประเมิน ดังน้ี

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม ว ิธกีารประเมิน

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑๐๐

๑. ความรู้ท่ีจํ'าเปีนเฉพาะตำแหน่งเภสัชกร สุ

- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับยาทางจิตเวชและระบบยา (๘๐)

- กรณีศึกษาการบริบาลทางเภสัชกรรม y สอบข้อเขียน

๒. ความรู้ท่ัวไป เซ่น (๒๐)
- ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพ
- ความรู้ด้านระเบียบราชการทั่วไป J

- ความรู้เบื้องด้นด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

๓. ทดสอบทางจิตวิทยา

การประเมินครั้งท่ี ๒ สุ

- มบุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

- ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน ๑๐๐ ► สอบสัมภาษณ์

- ความสามารถในการสื่อสาร

- ความศิดริเริ่มสร้างสรรค์ J



รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ

หน่วยงาน ลถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา 

๑. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.๑. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงาน 
เทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา

๑.๒. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อประกอบการ 
วางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข

๑.๓ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห ์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการท่ีรับผิดชอบ
๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ 

วางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
๑.๕ วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาบหรือโครงการ 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัมถุทธิ้ท่ีกำหนด
๑.๖ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 

และผลสัมฤทธ้ิตามท่ีกำหนดไว้
๑.๗ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง 

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๘ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใข้บริการ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชน 

ท่ัวไป เพ่ือให้มืความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
๑.๙ สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก่บ ุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อ'ให้มีความรู้ 

ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้!ฃปิญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑๐ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล 

และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
(ร).(5)(5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

๒. ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท/เดือน

๓. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๔. ระยะเวลาการจ้าง บีจจุบัน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๕. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิค 

การแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

๖.หลักเกณฑ์...
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๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ด้วยวิธีการประเมิน ดังน้ี

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธ ีการประเม ิน

การประเมิน

- ความรู้ท่ีจำเป็นเฉพาะตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

- ความรู้ท่ัวไป

- มนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 1
- ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์

- ความสามารถในการสื่อสาร

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ J



รายละเอียดการจ้างงานพนักงานราชการ
หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่ง นักวิชาการสา!ฑรณสุข กลุ่มงาน วิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา

๑. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบ้ืองต้นท่ีไม่ซับซ้อน เก่ียวกับงานด้าน 
สาธารณสุข เซ่น การส่งเสริมสุขภาพ การเป้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟ้นฟู 
สุขภาพ รวมท้ัง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพ การ 
สุขาภิบาล อนามัยส่ิงแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับไข้กฎหมายและสาธารณสุข เพ่ือช่วยในการ 
เสรอมสร้างระบบสาธารณสุขท่ีดี
๑.๒ สรุปรายงานเก่ียวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขเสนอ 
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
๑.๓ ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือนำมาใข้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ต่าง ๆ
๑.๔ ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเส่ียง
บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือนำมาใช้
ในการวิเคราะห์ในการปรับปรับระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน
๑.๔ ปฏิบัติงานสอบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพ่ือการเป้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
๑.๖ ช่วยปฏิบัติงานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ประกอบด้วย จัดทำเอกสารต่าง  ๆ วาระการประชุม
รายงานการประชุม ประสานงานระหว่างผู้วิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
๑.๗ ช่วยจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัย และมาตรฐานการดำเนินงานด้านวารสาร
๑.๘ ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับเอกสารของหน่วยงาน
๑.๙ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

๒. ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน

๓. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๗

๔. ระยะเวลาการจ้าง ป้จจุบัน - วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔

๔.คุณสมบัติ...
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๕. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิซาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สุขศึกษา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการประเมิน ดังน้ี

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินคร้ังท่ี ๑
๑. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
๒. ทดสอบทางจิตวิทยา

๑๐๐
(๑๐๐) สอบปฏิบัติ

การประเมินคร้ังท่ี ๒
- มนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
- ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน
- ความสามารถในการส่ือสาร
- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

๑๐๐

\

 ̂ สอบสัมภาษณ์



a /

รายละเอยดการจางพนกงานราชการ

หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์ลมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน บริหารทั่วไป จำนวน อัตรา

๑. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

๑.๑ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑.๒ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

๑.๒.๑ ประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 

บุคคลภาครัฐ หรือชองส่วนราชการ

๑.๒.๒ ประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

๑.๒.๓ ประกอบการกำหนดความต้องการ และความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ 

วางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา 

และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะ 

นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการ 

ศึกษาและการผีเกอบรม

๑.๒.๔ ประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ 

๑.๒.๕ ประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

๑.๒.๖ ประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา 

๑.๒.๗ พัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม

๑.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ 

ให้ดำรงตำแหน่ง

๑.๔ วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมาย และผลลัมฤทธิ้ท่ีกำหนด

๑.๕ ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน ประสานงานกับ 

สมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพ่ือให้ได้ผลลัมฤทธ้ิตามท่ีกำหนดไว้

๑.๖ อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเสริมสร้างความเช้าใจ 

และความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑.๗ ให้คำแนะนำ ข้ีแจง ตอบปีญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกซน ช้าราชการ พนักงานหรือ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประขาขนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเช้าใจ 

และสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๑.๘ ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสบุนภารกิจของบุคคล 

หรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ

๑.๙ ดำเนินการ...
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๑.๙ ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงาน

๑.๑๐ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน

๓. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๔. ระยะเวลาการจ้าง บีจจุบัน - ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ 

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ 

ทางใดทางหน่ึง ดังนี้ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

๖. หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินครั้งที่ ๑

๑. ความรู้ท่ีจำเป็นเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๑00
>

- ความรู้ท่ัวไป

- มนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน

- ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน

- ความสามารถในการส่ือสาร

- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

๒. ทดสอบทางจิตวิทยา

J

* สอบสัมภาษณ์ 

สอบข้อเขียน



๑. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.๑ ปฏิบัติงานด้านการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น เขียนข่าว ข่าวแจก บทความ โครงการ สคริปต์ 
สปอตประขาสัมพันธ์ แผนประซาสัมพันธ์

๑.๒ สำรวจ วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือวางแผนประซาสัมพันธ์และติดตามผล 
๑.๓ ประสานงานกับสื่อมวลซน หน่วยงานภาครัฐและเอกซน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของ 

องค์กร
๑.๔ ดำเนินการผลิตสื่อประซาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเผยแพร่ 

ประซาสัมพันธ์ภายในและภายนอก รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยภาครัฐ งานเอกซนเพื่อ 
การส่งข้อมูลการผลิตสื่อกำหนดรูปแบบของสิ่อที่เหมาะสม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/ภาพ 
การจัดพิมพ์เผยแพร่ตามระยะเวลาท่ีกำหนด

๑.๔ มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ ข่าวสาร ที่ทันต่อสถานการณ์ ร่วมวิเคราะห์ข่าว ข้อมูล เพื่อการสื่อสาร 
ท่ีถูกต้อง

๑.๖ ถ่ายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียงสัมภาษณ์ จัดเตรียมภาพ ทำกราฟพิคเพื่อสื่อสารประซาสัมพันธ์ 
ผ่านเว็บไซต์ สื่อรocial Media ผลิตคลิปVDOเพื่อสื่อสารในกิจกรรมต่างๆ 

๑.๗ ให้คำแนะนำ ปรึกษาร่วมเป็นคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ไนกิจกรรม โครงการต่างๆขององค์กร 
๑.๘ ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ 

เข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๙ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผล 

สัมฤทธ้ีตามท่ีกำหนด 
๑.๑๐ ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย

๒. ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน

๓. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราฃการ พ.ศ. ๒๔๔๗

๔. ระยะเวลาการจ้าง บีจจุบัน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ

หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวารสาร 

ศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสื่อสารมวลซน ทางวิทยุและโทรทัศน์ ทางการโฆษณา 

ทางการประซาส ัมพ ันธ ์ หรือสาขาที่เก ี่ยวข ้องกับล ักษณะงาน หรือท ี่หน ่วยงานเห ็นว ่าเหมาะสมก ับหน้าท ี่ความ 

รับผิดชอบและ ลักษณะงานที'ปฏิบัติ

๖.หลักเกณฑ์...



๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธี 

การประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินครั้งที่ ๑

๑ .  ประสบการณ์ทำงาน ๓๐ สอบสัมภาษณ์

๒. บุคลิกภาพ ๒๐ •

๓. ทัศนคติ/อุดมการณ์ ๒๔

๔. ไหวพริบปฏิภาณ ๒๔

๔. ทดสอบทางจิตวิทยา สอบปฏิบัติ



รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ 

หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์ลมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๔ กลุ่มงาน บริการ จำนวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล

๑. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

๑.๑ ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความสุขสบายและปลอดภัย ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตามอาการ ได้แก่ ผู้ป่วย 

ที่พยายามทำร้ายตนเอง (Attempt Suicide) พฤติกรรมก้าวร้าว (Violent) พยายามหลบหนี (Escape) 

และเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม (Fall) ผู้ป่วยที่ได้รับผลข้างเคียงจากยาทางจิตเวช (EPS) ผู้'ป่วยติดเข้ือ 

(1C) รวมทั้งผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาล 

วิชาชีพ

๑.๒ ตอบสนองความต้องการพื้นฐานหรือตามความจำเป็นของผู้ป่วย ได้แก่ ดูแล ช่วยเหลือการทำกิจวัตร 

ประจำวัน เช่น ทำความสะอาดร่างกาย อาบนํ้า ล้างหน้า แปรงฟืน โกนหนวด ตัดเล็บ ดูแลระบบ 

ขับก่าย การรับประทานอาหารและยา การนอนหลับ เป็นต้น

๑.๓ นำผู้ป่วยเข้ากลุ่มกิจกรรม ทำหน้าที่เป็นผู้นำ/ผู้ช่วยในการทำกลุ่มกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มนันทนาการ 

กลุ่มกีฬา กลุ่มหัดกายบริหาร กลุ่มอ่านหนังสือพิมพ์ กลุ่มชุมนุมบำบัด ฯลฯ

๑.๔ ตรวจวัด/บันทึกสัญญาณชีพ ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง ภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาล

ร).๕ สอนงานและเป็นพี้เลี้ยงให้กับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ในระดับรองลงมา

๑.๖ มีส่วนร่วมในการทำและนำเสนอกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน ได้แก่ ๔ส., CQI, RM, KM, 1C, 

C3THER, Peer Review, Case Conference เป็นต้น ให้นำไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย ต่อทีมฯ 

ต่อหน่วยงานและต่อองค์กร

๑.๗ ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องอาศัยทักษะในการดูแลขณะ 

ส่งต่อไมให้มีความเสี่ยงต่างๆ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- กลุ่มงานอาชีวบำบัด : รับ-ส่งผู้ป่วยเช้าร่วมกิจกรรมฟันฟูสมรรถภาพทางด้านทักษะทางสังคม,

การประกอบอาชีพ

- กลุ่มงานกายภาพบำบัด : รับ-ส่งผู้ป่วยเช้าร่วมกิจกรรมฟันฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย

- กลุ่มงานรังสีวิทยา ะ รับ-ส่งผู้ป่วยเช้ารับการตรวจ X-ray, CT Scan, MRI, Ultrasound เป็นต้น

- งานพยาธิวิทยาคลินิก : นำส่ง Specimen เพื่อตรวจวินิจฉัย

- กลุ่มงานทันตกรรม : รับ-ส่งผู้ป่วยตรวจรักษาฟืนและในช่องปาก

- กลุ่มงานจิตวิทยา : ส่งใบนัดทำการตรวจทางจิตวิทยา/ใบนัดปริกษาการบำบัดทางจิต

- กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ : ส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติฟรี/ส่งผู้ป่วยและญาติเมื่อพบปิญหาด้านครอบครัว/ 

ค่าใช้จ่ายและส่งผู้ป่วยกลับบ้านพร้อมกับนักสังคมสงเคราะห์

- กลุ่มงานโรงพยาบาลกลางวัน/จิตเวชวัยร่น/จิตเวชยาเสพติด/จิตเวชและสุขภาพจิตชุมขน : ส่งผู้ป่วย 

เข้ากลุ่มกิจกรรมบำบัดตามแผนการรักษา

กลุ่มงาบ...



กลุ่มงานเภสัชกรรม : ส่ง-รับใบส่ังยา/เวชกัณฑ์อื่นๆ

ฝ่ายการเงินและบัญชี : จ่ายค่าห้องและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้ป่วย

- ฝ่ายพัสดุ : เบิก-รับพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ

- งานธุรการ/งานสารบรรณ : รับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ

- สำนักงานธุรการแพทย์ : ส่งเอกสารผู้ป่วยรับใหม่

๑.๘ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอก เพ่ือนำผู้ป่วยไปรักษาโรค/รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ที 

ชำนาญกว่า เข่น โรคทางกาย ท่ีโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลเอกชน/หรือตาม 

สิทธิบัตรฯ/ประกันสังคม 

๑.๙ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. ค่าตอบแทน ๑๐,๔๓๐ บาท/เดือน

๓. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗

๔. ระยะเวลาการจ้าง บิจจุบัน -  ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับวุฒิการประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินครั้งที่ ๑

๑. ความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๒. ทดสอบทางจิตวิทยา

๑๐๐ สอบข้อเขียน

การประเมินครั้งที่ ๒

- การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์


