ประกาศรับสมัครพนั กงานและลูกจางช่ว
ั คราว สังกัด
โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
วันที่ประกาศ : 27/10/2559

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็ นพนักงานและลูกจางชว
ั ่ คราว
สังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 36 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติท่ว
ั ไป
ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติทว
ั ่ ไปตามขอ 9 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน งและภาระงานของตําแหนง
ตามเอกสารแนบทายประกาศรับสมัคร

3. คุณสมบัติอ่ น
ื ๆ
3.1 มีความรูความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็ นอยางดี และมีความเขาใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยางแทจริง
3.2 เป็ นผูที่สามารถปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา และนอกเวลาทําการตามที่ไดรับมอบหมายได
3.3 เป็ นผูใฝ รูและมีความตงั ้ ใจจริงในการทํางาน รวมทงั ้ ตองสามารถอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
3.4 เป็ นผูมีความเขาใจและยอมรับเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการทํางานและเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

4. อัตราคาตอบแทน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

5. ลักษณะการจางงานและเงื่อนไขการจาง
5.1 กลุมตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ (เฉพาะทาง) ไดแก เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย นักรังสีเทคนิค พยาบาลวิชา

ชีพ (RN) นักวิชาการสาธารณสุข เป็ นตน กําหนดเงื่อนไขการบรรจุและการทดลองปฏิบัติงานดังนี้
(1) ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกจะตองผานเกณฑคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดไวเป็ นการเฉพาะในภายหลังถึงจะเรียกบรรจุได
(2) มหาวิทยาลัยกําหนดใหตองทดลองปฏิบัติงานในหน าที่เป็ นเวลา 2 ปี  หรือตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
จาง กรณีที่ผานการทดลองปฏิบัติงานแลวจะไดรับการบรรจุแตงตงั ้ เป็ นพนักงานประจํา
5.2 กลุมตําแหนงปฏิบัติการ (ทัว
่ ไป) ไดแก เจาหน าที่หองปฏิบัติการ พนักงานเภสัชกรรม ผูชวยพยาบาล (PN) เจา
หน าที่เวชระเบียน พนักงานรังสีเทคนิค เป็ นตน กําหนดเงื่อนไขการบรรจุและการทดลองปฏิบัติงานดังนี้
(1) ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกจะตองผานเกณฑคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดไวเป็ นการเฉพาะในภายหลังถึงจะเรียกบรรจุได
(2) มหาวิทยาลัยกําหนดใหตองจัดทําสัญญาจางทํางานโดยมีกําหนดระยะเวลาการจางดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี  โดยตองผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็ นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลา
ทดลองปฏิบัติงานตอไดแตรวมแลวไมเกิน 1 ปี
- สัญญาจางตอไปครัง้ ละไมเกิน 4 ปี
5.3 กลุมตําแหนงบริการ คือ ตําแหนงงานที่จางเป็ นลูกจางชว
ั ่ คราว ไดแก พนักงานเปล พนักงานขับรถพยาบาล ผู
ชวยประจําหองปฏิบัติการ เป็ นตน กําหนดเงื่อนไขการจางงานดังนี้
(1) ไดรับการยกเวนไมตองใชผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการรับสมัครสอบคัดเลือกและการบรรจุเขาปฏิบัติงาน
(2) จัดทําสัญญาจางทํางานและจางแบบเต็มเวลา ครัง้ ละ 6 เดือน
6. สวัสดิการและประโยชน เกือ
้ กูล
6.1 กรณีเป็ นพนักงาน
ก. บรรจุแตงตงั ้ เป็ นพนักงานประจํา ใหไดรับสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยลักษณ
ข. บรรจุแตงตงั ้ เป็ นพนักงานตามสัญญาจาง ใหไดรับสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณเฉพาะตัวพนักงานไมรวมคูสมรสและบุตร
6.2 กรณีเป็ นลูกจางชว
ั ่ คราว ใหไดรับสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสิทธิประโยชน
ทดแทนเป็ นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
พ.ศ.2533 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทว
ั ่ ไป/ใบสมัครลูกจาง
ชัว
่ คราว ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับไดที่งานบรรจุและแตงตงั ้  สวนการเจาหน าที่ อาคารบริหาร ชัน
้ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท 0-7567-3704

โทรสาร 0-7567-3708 หรือหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร
ชัน
้  19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงขาม ทท.บ.5 สนามเป า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครไดที่
http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถายหน าตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาสีดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 1 ปี  จํานวน 2 รูป
7.3 สํานาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อยางละ 1 ฉบับ (ใน
ตําแหนงที่ 1, 2, 3, 4 และ 5)
7.4 สํานาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชน
ั ้ สูงหรือเทียบเทาและใบแสดงผลการศึกษาอยางละ 1 ฉบับ (ในตําแหนงที่ 6,
7, 8, 9 และ 10)
7.5 สํานาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จํานวน 1 ฉบับ (ในตําแหนงที่ 11, 12, และ 13)
7.6 ใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตําแหนงที่กําหนดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง) จํานวน 1 ฉบับ
7.7 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต (เฉพาะตําแหนงที่กําหนดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง) จํานวน 1 ฉบับ
7.8 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
7.9 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือหนังสือสําคัญประจําตัว จํานวน 1 ฉบับ
7.10 สําเนาหลักฐานอ่ น
ื  ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ อ
ื -สกุล จํานวน 1 ฉบับ
7.11 ผูสมัครที่ผานการเกณฑทหารแลวจะตองมีหลักฐานผานการเกณฑทหาร จํานวน 1 ฉบับ

ใหสําเนาเอกสารทุกฉบับถายลงในกระดาษ A4 เทานัน
้  และผูสมัครตองลงลายมือช่ อ
ื รับรองสําเนาถูกตองในสําเนา
เอกสารทุกฉบับดวย
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง (2 ปี ) ใหย่ น
ื หลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเทา
ดวย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผูสมัครที่ย่ น
ื ใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวนพรอมเอกสารและหลักฐานการสมัครตาม
ขอ 7 เทานัน
้

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอ่ น
ื  ๆ ในภายหลังได และหาก
ปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครแลวใหถือวาผูสมัครรายนัน
้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธิเ์ ขารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็ นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผูประสงคสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครกอนย่ น
ื ใบสมัครในอัตราฉบับละ 200 บาท สําหรับตําแหนง

งานที่เป็ นพนักงาน และในอัตราฉบับละ 100 บาท สําหรับตําแหนงงานที่เป็ นลูกจางชว
ั ่ คราว ไดที่สวนการเงินและ
บัญชี อาคารบริหาร ชัน
้  1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหนวยประสานงานมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร ชัน
้  19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงขาม ทท.บ.5 สนามเป า)
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตัง้ แตวันที่ 27 ตุลาคม 2559 – 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา
09.00–15.00 น.(เวนวันหยุดราชการ)
8.2 ใหผูสนใจย่ น
ื ใบสมัครและหลักฐานตาง ๆ ไดที่งานบรรจุและแตงตงั ้  สวนการเจาหน าที่ อาคารบริหาร ชัน
้ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร ชัน
้  19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงขาม ทท.บ.5 สนามเป า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตัง้ แตวันที่ 27 ตุลาคม 2559 – 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30–16.30 น. (เวนวันหยุด
ราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกําหนดขน
ั ้ ตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขัน
้ ตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากใบสมัครเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติตรงกับตําแหนงที่
กําหนดและมีหลักฐานการสมัครตามประกาศเทานัน
้  โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิใ์ นการคัดเลือกบุคคลตามความ
์ อบตามขน
ตองการของมหาวิทยาลัย และจะประกาศรายช่ อ
ื ผูมีสิทธิส
ั ้ ตอนที่ 2
9.2 ขัน
้ ตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขน
ั ้ ตอนที่ 1 มาทําการทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน
หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือสอบสัมภาษณ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสมดังนี้
ก. ความรูความสามารถทว
ั ่ ไป
(1)วิชาคอมพิวเตอร : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office
(2)วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
ข. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง : ทดสอบความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานในหน าที่
ค. ทดสอบปฏิบัติ : ทดสอบทักษะที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานในหน าที่
ง. สอบสัมภาษณ : ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง

10. การประกาศผลการคัดเลือก
์ อบ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
10.1 ประกาศรายช่ อ
ื ผูมีสิทธิส
10.2 กําหนดการสอบ จะแจงใหทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจงใหทราบในวันสอบสัมภาษณ
หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอ่ น
ื ๆ
11.1 ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกและไดรับการเรียกตัวเขาปฏิบัติงานแตไมสามารถปฏิบัติงานไดทันทีในเวลาที่
กําหนดจะถือวาสละสิทธิใ์ นคราวนัน
้
11.2 ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกและข้ น
ึ บัญชี "สํารอง" ไว มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวตอเมื่อไดเรียกตัวผูผานการคัด
เลือก "ตัวจริง" แลวตามลําดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจําเป็ นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครไดตามความเหมาะสม
์ ี่จะไม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิท
พิจารณาใหเขารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็ นพนักงาน/ลูกจางชว
ั ่ คราว

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน งและภาระงาน
1.ตําแหนง เภสัชกร
กลุมงาน บริการทางการแพทย จํานวน 3 อัตรา
สถานภาพการจาง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อัตราเงินเดือนเริ่มตน วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  อัตรา 20,000 บาท หลักสูตร 6 ปี  อัตรา 23,000 บาท
เงินเพิ่มวิชาชีพ 10,000 บาท ตอเดือน (เฉพาะผูที่ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัวที่นอกเหนือจากภาระงานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด)
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)
1. ปริญญาตรี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี  หรือ 6 ปี ) และไดรับใบอนุญาตเป็ นผูประกอบโรคศิลปะสาขา
เภสัชกรรมชน
ั ้ หนึ่ง หรือมีใบอนุญาตเป็ นผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม
2. ผูที่มีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรความชํานาญในวิชาชีพดานใดดานหนึ่งจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
3. หากมีประสบการณในตําแหนงที่สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน(Job Description)

1. ใหบริการทางเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อบรรลุผลผลการรักษา การปองกัน การควบคุมโรค
และการสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใชยา สมุนไพร และผลิตภัณฑสุขภาพอ่ น
ื ๆ
2. ใหบริการทางเภสัชกรรม ในการจัดหายาและเวชภัณฑ ผลิตภัณฑสุขภาพ ตามนโยบายการจัดซ้ อ
ื จัดหายาและ
เวชภัณฑของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการคัดเลือกและการเก็บรักษายาและเวชภัณฑใหมีประสิทธิภาพ และตองจัด
ใหมีระบบในการกํากับดูแลและติดตามการใชยาและเวชภัณฑอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ทําการเตรียมยาสําหรับใชในโรงพยาบาล การเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย หรือการเตรียมยาที่มีเทคนิควิธี
เตรียมพิเศษ ภายใตมาตรฐานและวิธีปฏิบัติ เพื่อการรักษา การปองกัน และการสงเสริมสุขภาพ
4. ใหการคุมครองผูบริโภค โดยการตรวจวิเคราะหและประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการดานยา สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการใหไดมาตรฐาน อยางปลอดภัยและเทา
เทียม ตลอดจนการดําเนินการสรางเสริมศักยภาพผูบริโภคในเขตพ้ น
ื ที่รับผิดชอบใหสามารถดูแลตนเองดานยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
5. ทําการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยดานเภสัชศาสตรในการกําหนดแนวทาง การกํากับติดตาม และการประเมิน
ผลทางวิชาการ เพื่อการพัฒนางานเภสัชกรรม และการคุมครองผูบริโภค
6. จัดทําและพัฒนามาตรฐานเพื่อกําหนดแนวทาง และคูมือทางเภสัชกรรมเพื่อการใหบริการทางเภสัชกรรมและการ
คุมครองผูบริโภค จากการใชยา สมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

2.ตําแหนง นั กเทคนิ คการแพทย
กลุมงาน บริการทางการแพทย จํานวน 1 อัตรา
สถานภาพการจาง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อัตราเงินเดือนเริ่มตน 19,000 บาท
เงินเพิ่มวิชาชีพ 4,000 บาท ตอเดือน (เฉพาะผูที่ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัวที่นอกเหนือจากภาระงานที่มหาวิทยาลัย
กําหนด)
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)
1. ปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย และไดรับใบอนุญาตเป็ นผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาเทคนิคการแพทย หรือไดรับใบอนุญาตเป็ นผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของสภาเทคนิคการแพทย

2. หากมีประสบการณในตําแหนงที่สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย
เพื่อใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตอง แมนยํา และทันเวลา
2. รวบรวมขอมูลทางวิชาการเบื้องตนดานเทคนิคการแพทยที่ไมยุงยากซับซอน เพื่อประกอบการวางแผนหรือการ
จัดทํารายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานดานเทคนิคการแพทย
3. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห วิจัย ดานเทคนิคการแพทย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแผน
งานโครงการที่รับผิดชอบ
4. ศึกษา วิเคราะห วิจัยสํารวจขอมูลทางวิชาการเบื้องตนที่ไมซับซอน เพื่อใชเป็ นขอมูลในการวางแผนพัฒนางาน
ดานเทคนิคการแพทย
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

3. ตําแหนง นั กรังสีเทคนิ ค
กลุมงาน บริการทางการแพทย จํานวน 1 อัตรา
สถานภาพการจาง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อัตราเงินเดือนเริ่มตน 19,000 บาท
เงินเพิ่มวิชาชีพ 4,000 บาท ตอเดือน (เฉพาะผูที่ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัวที่นอกเหนือจากภาระงานที่มหาวิทยาลัย
กําหนด)
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)
1. ปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ทางรังสีเทคนิค และไดรับใบอนุญาตเป็ นผู
ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
2. หากมีประสบการณในตําแหนงที่สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทยขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพ

ของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อใหผูรับบริการไดรับการตรวจรักษาที่ถูกตอง เหมาะสม
2. รวมปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานดานเทคนิคและเครื่องมือดานใดดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และ
เวชศาสตรนิวเคลียร ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานดานรังสีการแพทยและสาธารณสุข
3. รวมปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางดานใดดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย
รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร เพื่อใชเป็ นขอมูลสําหรับการพัฒนางานดานรังสีการแพทยใหมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับผูรับบริการ
4. ดําเนินการดานเทคนิคในการปองกันอันตรายจากรังสี และการกําจัดกากกัมมันตรังสี เพื่อใหผูรับบริการมีความ
ปลอดภัยจากรังสี
5. รวมศึกษาวิเคราะหดําเนินการจัดทําอุปกรณรวมประกอบการถายภาพ และฉายรังสีในงานดานใดดานหนึ่งทางรังสี
วินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร เพื่อใชเป็ นขอมูลในการวางแผนพัฒนางานดานรังสีการแพทยและ
สาธารณสุข
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

4.ตําแหน ง พยาบาลวิชาชีพ (RN)
กลุมงาน บริการทางการแพทย จํานวน 10 อัตรา
สถานภาพการจาง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อัตราเงินเดือนเริ่มตน 19,000 บาท
เงินเพิ่มวิชาชีพ 4,000 บาท ตอเดือน (เฉพาะผูที่ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัวที่นอกเหนือจากภาระงานที่มหาวิทยาลัย
กําหนด)
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชน
ั ้ หนึ่งหรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภชน
ั ้ หนึ่ง
2. หากมีประสบการณในตําแหนงที่สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติการพยาบาลขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใชการพยาบาลแกผูใชบริการ เพื่อใหไดรับการดูแลที่

ถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อใหการชวยเหลือทาง
นิติวิทยาศาสตรการพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพื่อพัฒนาการดูแลผูปวย ใหเกิดความปลอดภัย
สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
4. สงเสริม ป องกัน ดูแลรักษา ฟื้ นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ น
ื  ๆ ทางดานสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน
5. สอน แนะนํา ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการสงเสริม ป องกัน ดูแลรักษา
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ เพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
6. ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อใหประชาชนไดทราบขอมูลและ ควา
มรูตางๆ ที่เป็ นประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื  ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

5. ตําแหนง นั กวิชาการสาธารณสุข
กลุมงาน บริการทางการแพทย จํานวน 2 อัตรา
สถานภาพการจาง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อัตราเงินเดือนเริ่มตน 19,000 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)
1. วุฒิปริญญาตรี ทางดานสาธารณสุข/วิทยาศาสตร/พยาบาลศาสตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. หากมีประสบการณในตําแหนงที่สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงาน ดานสาธารณสุข เชน การบริการ
ดานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ การฟ้ ื นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรค การผลิต
ศึกษา ฝึ กอบรม การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุข เพื่อชวยในการเสริมสรางระบบการสาธารณสุขที่ดี

2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการดานสาธารณสุข เสนอผูบังคับ
บัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานดานสาธารณสุข เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ
สถานการณตางๆ
4. รวมพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการ
แบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และ
จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชน มีความรู สามารถ ป องกัน
ตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
5. ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝ าระวังโรค
รักษาเบื้องตน และติดตามฟ้ ื นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่พรอมใชงาน เพื่อพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ อยางมีประสิทธิภาพและทว
ั ่ ถึง
6. จัดทําฐานขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข เชน ขอมูลของผูปวย กลุมเสี่ยง บุคลากรทางดาน
บริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ สถานประกอบการทงั ้ ภาครัฐและ
เอกชน องคกรภาคีเครือขาย เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงข้ น
ึ
7. ใหบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องตน สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผูปวย ผูสัมผัสเพื่อการเฝ าระวัง
ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทงั ้ สงเสริมสุขภาพ และฟ้ ื นฟูสุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี
8. ประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะทางดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ
9. ปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ
10. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื  ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

6. ตําแหนง เจาหน าที่หองปฏิบัติการ
กลุมงาน บริการทางการแพทย จํานวน 2 อัตรา
สถานภาพการจาง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อัตราเงินเดือนเริ่มตน 12,990 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)

1. วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ทางเซลลวิทยา/พยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการ
ศึกษาไมนอยกวา 2 ปี  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2. หากมีประสบการณในตําแหนงที่สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะหทางการแพทยและสาธารณสุข เพื่อนําไปประกอบการวินิจฉัยและ
รักษา
2. ชวยปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหเซรุมผูปวย ตัดชน
ิ้ เนื้อ ตรวจชน
ิ้ เนื้อ ชวยเลีย
้ งสัตวทดลอง สังเกตอาการสัตวทด
ลอง ชวยผาตัดอวัยวะตาง ๆ ของสัตวทดลอง ชวยหรือรวมมือกับแพทยหรือนักวิทยาศาสตรการแพทย หรือเจา
หน าที่อ่ น
ื ปฏิบัติงานวิเคราะหวิจัยตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตรการแพทย
3. สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห วิจัยทางหองปฏิบัติการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และใชประโยชน
ทางการแพทยและสาธารณสุข เชน เตรียมวัตถุที่จะชันสูตรหาจุลินทรียสารบางชนิด หรือสภาพของเนื้อเยื่อหรือ
เซลลของมนุษย หรือสัตวทดลอง ซึ่งเป็ นสาเหตุอาการแหงโรค หรือปัญหาสาธารณสุข
4. ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และเป็ นไปตามมาตรฐาน
5. รวบรวมขอมูล จัดทํารายงาน เพื่อนํามาใชเป็ นขอมูลอางอิง นํ าเสนอตอไป
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

7.ตําแหน ง พนักงานเภสัชกรรม
กลุมงาน บริการทางการแพทย จํานวน 3 อัตรา
สถานภาพการจาง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อัตราเงินเดือนเริ่มตน 12,990 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)
1. วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเทา สาขาเจาพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ปี  ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชน
ั ้ สูงเทคนิคเภสัชกรรม
2. หากมีประสบการณในตําแหนงที่สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

1. ใหบริการในงานเภสัชกรรม การคุมครองผูบริโภคแกผูใชบริการภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการ
บริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน
2. ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเป็ นไปตามมาตรฐาน เชน จัดเตรียมเคมี
ภัณฑ ภาชนะบรรจุเครื่องมือเครื่องใชในการผลิตยา ปรุงยาทว
ั ่ ไป สําหรับใชภายนอก และยารับประทาน ที่มีสูตร
หรือสวนผสมอยางแนนอนไมยุงยาก
3. บันทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูลทางเภสัชกรรม และการคุมครองผูบริโภค เพื่อนํามาใชเป็ นขอมูลอางอิง นํ าเสนอผู
บังคับบัญชาในหนวยงาน
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

8. ตําแหนง ผูชวยพยาบาล (PN)
กลุมงาน บริการทางการแพทย จํานวน 7 อัตรา
สถานภาพการจาง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อัตราเงินเดือนเริ่มตน 11,590 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)
1. วุฒิประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล/การพยาบาล/การพยาบาลและผดุงครรภ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา
1 ปี  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2. หากมีประสบการณในตําแหนงที่สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. เตรียมความพรอมในการใหบริการทางการพยาบาลแกผูปวย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
อุปกรณทางการแพทยและการทําหัตถการตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการทางการพยาบาลตามที่
มาตรฐานกําหนด
2. ปฏิบัติการดูแลผูปวยที่มีอาการในระยะไมรุนแรง และไมเป็ นอันตรายไดตามมาตรฐานที่กําหนดหรือชวยเหลือ
แพทยและพยาบาลดูแลผูปวยที่อยูในระยะรุนแรงและเป็ นอันตราย ภายใตการกํากับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ
เชน การใหอาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอท สัญญาณชีพ การอุมยก
3. เคลื่อนยายผูปวยขณะอยูบนเตียง เกาอีห
้ รือรถเข็น ชําระลางทําความสะอาดผูปวย การจัดเตรียมและใหอาหารผู
ป วย ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูปวย รวมถึงการสังเกตอาการ และศึกษาสาเหตุอาการผูปวย เป็ นตน โดยได

ผานการอบรมเฉพาะดานตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใหบริการ
4. บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการผูปวย เพื่อคนหาสาเหตุ โดยใชศาสตรทางการพยาบาล
และวิทยาศาสตร
5. รวมทีมแพทยและพยาบาลปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการควบคุมปองกันโรคดานการฟ้ ื นฟู
สมรรถภาพผูปวยในชุมชน เพื่อใหเป็ นไปตามแผนการรักษา
6. สรุปสถิติรายงานผูเขารับบริการตามประเทการใหบริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานใหมีคุณภาพ
7. ติดตอประสานงานอํานวยความสะดวกใหกับผูปวย เชน ติดตามผลการรักษาของผูปวยจากแพทย หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เป็ นตน เพื่อการดูแลรักษาผูปวยตามมาตรฐานกําหนด
8. รวมกิจกรรมคุณภาพ ที่มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติการดานชวยเหลือพยาบาล เพื่อนําความรู
วิทยาการใหมๆ มาใชชวยเหลือดูแลรักษาผูปวย
9. ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการใหบริการทางการพยาบาลหลังเสร็จสน
ิ้ การใชงาน เพื่อใหเป็ น
ไปตามมาตรฐานที่กําหนด
10. ใหคําปรึกษา แนะนํ าเกี่ยวกับการชวยเหลือการพยาบาลแกผูปวยกับผูปฏิบัติงานในทีมงาน เชน การใหความรู
ดานสุขวิทยา และการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค เป็ นตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
11. รวมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณที่เป็ นทรัพยากรภายในหนวยงานใหเกิดความคุมคา เพื่อประโยชนสูงสุดของ
หนวยงาน
12. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

9.ตําแหนง เจาหน าที่เวชระเบียน
กลุมงาน บริการทางการแพทย จํานวน 2 อัตรา
สถานภาพการจาง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อัตราเงินเดือนเริ่มตน 12,990 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)
1. วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเทาในสาขาที่เกี่ยวของ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ปี  ตอจากมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชน
ั ้ สูงเวชระเบียน
2. หากมีประสบการณในตําแหนงที่สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ

รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ใหบริการในงานเวชระเบียน อยางมีมาตรฐานเพื่อการรักษา ดูแลสุขภาพผูปวย
2. ใหบริการ จําแนกประเภทผูปวย เพื่อการสงผูปวยไปรับการรักษากลุมเฉพาะโรคไดอยางถูกตอง
3. ใหรหัสทางการแพทยตามมาตรฐานไดอยางถูกตองเพื่อใชประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย
4. เก็บรวบรวมขอมูลทางการแพทย เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหน าที่ระดับสูงข้ น
ึ ไป
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

10.ตําแหน ง พนักงานรังสีเทคนิ ค
กลุมงาน บริการทางการแพทย
จํานวน 1 อัตรา
สถานภาพการจาง พนักงานสังกัด โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อัตราเงินเดือนเริ่มตน 12,990 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)
1. วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเทา สาขารังสีวิทยา/รังสีการแพทย/รังสีเทคนิค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ปี 
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2. หากมีประสบการณในตําแหนงที่สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานชน
ั ้ ตนเกี่ยวกับงานการแพทยและรังสีเทคนิคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ชวยแพทยและ
พนักงานรังสีเทคนิคในการตรวจทางรังสี
2. ปฏิบัติงานชน
ั ้ ตนเกี่ยวกับการใชและควบคุมเครื่องเอ็กซเรย
3. บํารุง รักษา และดูแลอุปกรณทางการแพทยที่เกี่ยวของ เชน เติมน้ํ ายาและเบิกน้ํ ายาลางฟิลมเอ็กซเรย
4. คนหา ยืม คืน ฟิ ลม เพื่อนําฟิ ลมไปใชในการปฏิบัติงาน
5. ติดตามฟิลม เพื่อใหแพทยอานผลไดทันเวลากอนการผาตัด
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

11.ตําแหน ง พนักงานเปล
กลุมงาน บริการทางการแพทย
วิธีการสรรหา สรรหาจากภายนอก
จํานวน 2 อัตรา
สถานภาพการจาง ลูกจางชว
ั ่ คราวสังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อัตราเงินเดือนเริ่มตน 10,180 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)
1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. หากมีประสบการณในตําแหนงที่สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา และเตรียมความพรอมใชอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณทางการแพทยที่
จําเป็ นตอการปฏิบัติงานใหสะอาด ปลอดภัย ในการใหบริการ เชน รถเข็นนัง่  เปลนอน ถังออกซิเจน เสาน้ํ าเกลือ
เป็ นตน เพื่ออํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ
2. บริการตอนรับและเคลื่อนยายผูปวยและสงตอผูปวยไปยังแผนกตางๆ ภายในหนวยบริการดวยรถเข็นนัง่  รถเปล
นอน ไดอยางถูกตองปลอดภัย เพื่อใหเป็ นไปตามมาตรฐานที่หนวยบริการกําหนด
3. ชวยเหลือทีมผูรักษาในการใหบริการผูปวยกรณีเรงดวนและฉุกเฉิน และรวมปฏิบัติการชวยฟ้ ื นคืนชีพ เพื่อใหผู
ป วยมีความปลอดภัย ทันสถานการณและเวลา
4. สรุปสถิติขอมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการใหบริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานบริการใหมีคุณภาพ
5. ประสานการทํางานรวมกันทงั ้ ภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ ์
ที่กําหนด
6. ใหขอคิดเห็นหรือแนะนํ าเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจและรวมมือใน
การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

12.ตําแหน ง พนักงานขับรถพยาบาล
กลุมงาน บริการทางการแพทย จํานวน 1 อัตรา
สถานภาพการจาง ลูกจางชว
ั ่ คราวสังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อัตราเงินเดือนเริ่มตน 10,180 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)
1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต รถยนตสําหรับบุคคลทว
ั ่ ไปหรือรถสาธารณะ
3. ไมเป็ นโรคประจําตัวที่มีผลตอการปฏิบัติหน าที่ และไมติดสารเสพติดอันตราย
4. มีประสบการณขับรถไมต่าํ กวา 2 ปี
5. หากมีเอกสารแสดงการผานการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ มีประสบการณในตําแหนงที่
สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ขับรถพยาบาลดวยความระมัดระวังและเป็ นไปตามมาตรา 75 ของพรบ.จราจร ทางบก พ.ศ.2522
2. ตรวจเช็ครถใหอยู ในสภาพที่พรอมในการปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย ตามมาตราฐานของรถประเภทนัน
้ ๆ
3. จัดทําระบบเอกสารบันทึกการตรวจเช็ค และรายงานความพรอมใชของรถ
4. บันทึกเกี่ยวกับการบํารุงรักษา ตรวจสภาพรถตามมาตรฐาน
5. หากการตวจเช็ครถพบความผิดปกติ พนักงานขับรถจะตองรายงานใหกับหัวหน าหนวยงานทราบเพื่อทําสงซอม
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

13.ตําแหนง ผูชวยประจําหองปฏิบัติการ
กลุมงาน บริการทางการแพทย จํานวน 1 อัตรา
สถานภาพการจาง ลูกจางชว
ั ่ คราวสังกัดโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

อัตราเงินเดือนเริ่มตน 10,180 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification)
1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. หากมีประสบการณในตําแหนงที่สมัครจะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานในการชวยเหลือ ที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยเหลือและใหบริการเกี่ยวกับการ
ทดลองในหองปฏิบัติการ
2. ทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณทางวิทยาศาสตร เครื่องแกว ภาชนะตางๆ ที่ใชในการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ รวมทงั ้ เก็บรักษา บํารุง ซอมแซม เพื่อใหสะดวกในการใชงาน
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สําหรับเก็บสิ่งสงตรวจ เพื่อใหพรอมในการใชงาน
5. ตรวจรับสิ่งสงตรวจจากหอผูปวยโดยดูช่ อ
ื -นามสกุล ชนิด และจํานวนสิ่งสงตรวจใหถูกตอง เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติงานอ่ น
ื ตามที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ น
ื ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

