สําเนาคูฉบับ

ประกาศโรงพยาบาลคายธนะรัชต
เรื่อง รับสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน Full Time / Part Time รพ.คายธนะรัชต

๑. ตําแหนงที่เป3ดรับสมัคร
๑.๑ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ (Part Time)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานดานการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการใหบริการแกผูใชบริการ
เพื่อใหไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
๒) ปฏิบัติหนาที่เป,นเวร ๘ ชั่วโมง ผลัดเชา บาย และ ดึก ในหอผูป0วยชายรวม หอผูป0วย
หญิงและเด็ก หองคลอด หองฉุกเฉิน (ER) หอผูป0วยวิกฤต (ICU) และ แผนกตรวจโรคผูป0วยนอก (OPD)
อัตราวาง
คาตอบแทน
ขอมูลเพิ่มเติม

ไมจํากัดจํานวน (ไมจํากัดอายุ)
อัตราเวรละ ๗๔๐ บาท
พ.อ.หญิงธิดาฉัตรG พณะงาม ๐๙๕-๒๔๗๖๒๐๕

๑.๒ ตําแหนง เภสัชกร (Full Time / Part Time)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ใหบริการสงมอบยาแกผูป0วยในและผูป0วยนอก
๒) เป,นที่ปรึกษาและใหคําแนะนําดานยาแกผูมารับบริการ
อัตราวาง
คาตอบแทน
ขอมูลเพิ่มเติม

Full Time ๑ อัตรา หรือ Part Time ๑ อัตรา
Full Time เดือนละ ๑๘,๔๔๐ บาท / Part Time เวร ๘ ชั่วโมง/ชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
( รวม พ.ต.ส.และ คาครองชีพ ไมรวมคาเวรนอกเวลา )
แผนกเภสัชกรรม ๐๓๒-๖๒๒๔๑๐

๑.๓ ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย (Full Time)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหGทางหองปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทยG เพื่อใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจวิเคราะหGที่ถูกตอง แมนยําและ ทันเวลา
อัตราวาง
๒ อัตรา
๑๕,๕๐๐ บาท - ๑๗,๒๖๐ บาท
คาตอบแทน
ขอมูลเพิ่มเติม
ร.อ.สุทธิศักดิ์ พรหมมาต แผนกพยาธิวิทยา ๐๘๑-๖๘๕๙๕๗

๑.๔ ตําแหนง นักกายภาพบําบัด (Full Time)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจประเมินความผิดปกติของผูป0วย วิเคราะหGและวางแผนการรักษาและใหการรักษาดวยวิธีการ
ทางกายภาพบํ า บั ด ที่ เ หมาะสม ตลอดจนใหความรู และคํ า แนะนํ า แกผู ป0 ว ยและผู เกี่ ย วของ ทั้ งเกี่ ย วกั บ
กลามเนื้ อ โรคทางกระดู ก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท และความพิ การตางๆ ที่ เ กิ ด จากโรคหรื อ
อุบัติเหตุ ทั้งในแผนก ในหอผูป0วย และงานกายภาพบําบัดในชุมชน
อัตราวาง
คาตอบแทน
ขอมูลเพิ่มเติม

๑ อัตรา
๑๕,๕๐๐ - ๑๗,๒๖๐ บาท ( รวม พ.ต.ส.และ คาครองชีพ ไมรวมคาเวรนอกเวลา )
พ.ต.หญิงปฏิมา ขุขันธิน งานกายภาพบําบัด ๐๙๘-๒๖๔๐๘๖๘

๒. คุณสมบัติทั่วไปผูสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เพศหญิง/ชาย เป,นผูมีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกิน ๓๕ ป^นับตั้งแตวันสมัคร ยกเวน ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพไมจํากัดอายุ
(๓) เป,นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยGทรงเป,นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๔) ไมเป,นผูที่อยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(๕) ไมเป,นบุคคลลมละลาย
(๖) ไมเป,นบุคคลตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําผิดทาง
อาญาเวนแตเป,นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเป,นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
อื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(๑) จบปริญญาตรี ในสาขากายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศที่ไดรับ
การรับรองจาก กพ.
(๒) มีใบประกอบวิชาชีพ
(๓) มีมนุษยGสัมพันธGดี มีความซื่อสัตยG รักงานบริการ มีความขยัน อดทน
(๔) หากมีประสบการณGทํางานจะไดรับการพิจารณาเป,นพิเศษ
(๕) มีความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริยGและมีความรักชาติ

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
(๑) ตําแหนงเภสัชกร นักเทคนิคการแพทย และนักกายภาพบําบัด Full time วันรับสมัครตั้งแต
วัน นี้-วั นศุ กรG ที่ ๑๓ ธั นวาคม ๒๕๖๒ กํา หนดการทดสอบคัด เลื อกในวัน อังคารที่ ๑๗ ธั นวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ เปKนตนไป และจะประกาศผลการทดสอบในวันศุกรที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ใหผูไดรับ
การคั ด เลื อ กมารายงานตั วในวั น จั น ทรที่ ๒๓ ธั น วาคม ๒๕๖๒ และใหเริ่ มปฏิ บัติ งานวั น พฤหั ส บดี ที่
๒ มกราคม ๒๕๖๒
(๒) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ Part Time ไมจํากัดวันรับสมัคร
(๓) ใหสมัครดวยตนเองในเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชตG
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธG หรือ ดาวGนโหลดใบสมัครที่ http://hosthanarat.com และสงทาง
ไปรษณียG โรงพยาบาลคายธนะรัชตG ๑๒๕ หมู ๓ ตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธG หรือ
แฟกซG หมายเลข ๐๓๒-๙๐๗๗๒๗ หรือ สงทาง e-mail sara.thanarat@gmail.com
(๔) ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ทาง LINE Official Account ID : @ftnr หรือทาง Facebook :
โรงพยาบาลคายธนะรัชตG หรือทางเว็ปไซดG http://hosthanarat.com หรือโทร ๐๓๒-๙๐๗๗๒๗
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร ( อยางละ ๑ ฉบับ ) (Full Time / Part Time)
๓.๑ รูปถาย (หนาตรงไมสวมหมวกหรือแวนตา) ขนาด ๒ นิ้ว ๑ รูป (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)
๓.๒ สําเนาแสดงผลการศึกษา ( ใบประกาศนียบัตร และ ใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร )
๓.๓ ทะเบียนบานของผูสมัคร ( สําเนาของบิดา- มารดา นํามายื่นเมื่อสอบผานการคัดเลือก )
๓.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓.๕ ใบสําคัญทางการแพทยGทหาร (ทบ.๖๔๑ ๖๒๐ / นํามายื่นเมื่อสอบผานการคัดเลือก
เฉพาะตําแหนง Full time)
๓.๖ หลักฐานอื่นๆ เชนการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตร บิดา – มารดา (ถามี)
๔. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร ( เฉพาะตําแหนง Full time )
หลักเกณฑการเลือกสรร
๑. การทดสอบความรูวิชาการ
- ขอสอบเฉพาะตําแหนง
- ขอสอบวิชาเฉพาะตําแหนงวิชาความรูทั่วไปและแบบธรรมเนียม
ทหารแบบปรนัย
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๘๐
๒๐

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน

๒๐๐

หลักเกณฑการเลือกสรร

คะแนนเต็ม
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

๒. สอบสัมภาษณ
(๑) ทัศนคติ
(๒) บุคลิกภาพ
(๓) ประสบการณGทํางาน
(๔) ความสามารถพิเศษ
(๕) การแกไขปqญหา
รวม
รวมทั้งสิ้น

วิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณG

๒๐๐

๕. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ ผ านการคั ด เลื อ กตองไดคะแนนการสอบขอเขี ย นและสอบสั
นและ
ม ภาษณG รวมไมต่
ร วม ํ า กวารอยละ ๗๐
ของคะแนนรวมทั้งหมด โดยผูที่ผานการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมเป,นอันดับ ๑ หรือหากคะแนนอันดับหนึ่งมี
ผูไดคะแนนเทากัน จะตัดสินจากผูที่ไดคะแนนสอบในวิชาเฉพาะตําแหนงวิชากายภาพบําบัดมากที่สุดเป,น
ผูผานการสอบคัดเลือก ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการใหถือเป,นที่สุด
๖. ผูผานการสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลคายธนะรัชตG จะแจงผลการทดสอบผานทาง
จะแจง
Website ของโรงพยาบาล ทั้งนี้ ผูผานการ
คัดเลือกจะตองมาดําเนินการทําสัญญาจาง ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชตG ตามวันเวลาที่แจงให
ทราบภายหลัง โดยมีกําหนดทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน
ผูสนใจสมัครสอบคัดเลือก ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชตG
อํ า เภอปราณบุ รี จั งหวั
งหวั ด ประจวบคี รี ขัน ธG โทร.๐๓๒-๙๐๗๗๒๗
โทร
หรื อเบอรG ภ ายใน โทร.
โทร ๕๔๕๐๔ และ
๕๔๔๐๕ หรือ ดูรายละเอียดที่เว็บไซดG www.hosthanarat.com
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.. ๒๕๖๒
พันเอก
( ชูชาติ พลบุรี

)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายธนะรัชตG

ร.ท. ...........................ราง/ตรวจ
ก.ค.. ๕๗
ปqทมา อรัญนาคพิมพG/ทาน ก.ค. ๕๗

