
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา 
เรื่อง  รบัสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นลูกจา้งชัว่คราว (รายเดอืน)  

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา 
………………………………….………… 

  ดว้ย โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา จะด าเนินการคดัเลอืกลูกจา้งชัว่คราว (รายเดอืน) 
ต าแหน่ง นักโภชนาการ จ านวน 1 ต าแหน่ง ฉะนัน้เพื่อให้การด าเนินการคดัเลอืกเป็นไปด้วยความถูกต้อง
บรสิุทธิ ์และยุติธรรม จงึประกาศรบัสมคัรบุคคล เพื่อคดัเลอืกลูกจ้างชัว่คราว (รายเดือน)ของโรงพยาบาล
สมเดจ็พระยุพราชยะหา ดงันี้            

1. ต าแหน่ง  นักโภชนาการ    
กลุ่มงานโภชนศาสตร ์

     อตัราค่าจ้าง  9,530   บาท  
 

     คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง   
      ไดร้บัวุฒปิรญิญาตร ีสาขาโภชนาการและการก าหนดอาหาร สาขาคหกรรมศาสตร ์สาขา
ชวีเวชศาสตร ์สาขาอาหารและโภชนาการ โภชนบ าบดั โภชนวทิยา  
 

     โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในด้านต่าง ๆ ดงัน้ี  
   1. ด้านการปฏิบติัการ 
   1.1 ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจ ัย เบื้องต้นด้านอาหารและ
โภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิ ป้องกนั ฟ้ืนฟูภาวะโภชนาการของประชาชน 
   1.2 ร่วมสนับสนุน ส่งเสรมิ ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟ้ืนฟูและจดัการสิ่งแวดล้อม                
ทีเ่อื้อต่อการมพีฤตกิรรมทีด่ขีองประชาชน เพื่อใหม้ภีาวะโภชนาการทีด่ี 
   1.3 ร่วมติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ                 
เพื่อน ามาปรบัปรุงระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
   1.4 ร่วมเฝ้าระวงัและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและ                 
ภาคเีครอืขา่ย เพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะโภชนาการในประชาชนทีม่คีวามเสีย่ง 
   1.5 ร่วมจดัการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาระบบงานและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพขององคก์รและภาคเีครอืขา่ย 
   1.6 ร่วมจัดท าฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การปฏิบัติงาน                        
มปีระสทิธภิาพ 
   1.7 ร่วมจัดท าต ารับอาหาร และสื่อโภชนศึกษา ส าหรับประชาชน เพื่อให้ได้                        
รบัพลงังานและสารอาหารทีเ่หมาะสม 
 



   2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รบัผดิชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรอื โครงการ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสมัฤทธิท์ีก่ าหนด 
    3. ด้านการประสานงาน 
            3.1 ประสานการท างานร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืและผลสมัฤทธิต์ามทีก่ าหนด 
    3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกบัข้อมูล ขอ้เท็จจรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงาน                 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสรา้งความเขา้ใจหรอืความร่วมมอืในการด าเนินงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

                    4.  ด้านการบริการ 

           4.1 ให้ค าแนะน า ความรู ้เทคโนโลยทีางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสร้างเสรมิ             
สุขภาวะของประชาชน 

           4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภาย                          
ในหน่วยงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

           4.3 ใหบ้รกิารสื่อทางดา้นอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่
ความรูสู้่ประชาชน 
   2. คณุสมบติัทัว่ไปของผู้สมคัรคดัเลือก 
                      ผูส้มคัรคดัเลอืกตอ้งมคีุณสมบตัทิัว่ไป ดงันี้ 
    1. มสีญัชาตไิทย 
    2. มอีายุไม่ต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ 
    3. เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 
    4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวตัรก านัน ผู้ใหญ่ และผู้ช่วย
ผูใ้หญ่บา้น 
    5. ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมอืง 
    6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรอืจติ
ฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรือน 
    7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ให้พักราชการ หรือถูกสัง่ให้ออกราชการไว้ก่อน ตาม
ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้งประจ าของราชการ หรอืตามกฎหมายอื่น 
    8. ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัด ีจนไม่เป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 
    9. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีใ่นพรรคการเมอืง 
     10. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
     11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษต้องจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผดิทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาน หรอืความผดิลหุโทษ 
    12. ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก หรอืไล่ออกจากรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
    13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ หรอืตามกฎหมายอื่น 



    14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผดิวนิัยตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ หรอืตามกฎหมายอื่น 
    15. ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ 
     
                   3. วนั เวลา และสถานท่ีรบัสมคัร 

                           ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมคัรออนไลน์ได้ที่  www.yahahospital.go.th หัวข้อ สมคัรงาน 
แนบทา้ยประกาศนี้ ตัง้แต่วนัท่ี 7 – 13  ธนัวาคม  2564    

           4. เง่ือนไขการปฏิบติังาน 

      4.1 ในการปฏบิตังิานผู้รบัจา้งต้องแต่งกายสุภาพเรยีบร้อย และปฏบิตัิตามระเบยีบ
ของทางราชการโดยเคร่งครดั 

                             4.2 หากผู้รบัจ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบก าหนดเวลาในหนังสอืตกลงจ้าง ผู้รบัจ้าง
จะตอ้งแจง้ใหผู้ว้่าจา้งทราบเป็นลานลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดอืน 

                 5. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาในวนัสอบคดัเลือก 

      5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร 1 นิ้ว 
ถ่ายครัง้เดยีวกนัไม่เกนิ 6 เดอืน จ านวน 2 รูป 

                             5.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบบั 

                             5.3 ใบส าคญัการเปลีย่นตวั ชื่อสกุล ทะเบยีนสมรส หลกัฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

                             5.4 ใบรบับรองผลสวอป ATK ไม่เกนิ 72 ชัว่โมง  

        6. หลกัฐานท่ีต้องน ามาในรายงานตวั (เฉพาะผู้ท่ีผ่านการคดัเลือก) 

                  6.1 ใบรบัรองแพทย ์แสดงว่าไม่เป็นโรคตอ้งหา้มกฎ ก.พ. ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2535) 

ซึง่ออกไม่เกนิ 1 เดอืน (ตวัจรงิ) 

                           6.2 ใบตอบรบัการตรวจสอบประวตั ิและพมิพล์ายนิ้วมอื ณ. ศูนยพ์สิจูน์หลกัฐาน 10 

         7.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 เซนตเิมตร 

หรอื 1 นิ้ว ถ่ายครัง้เดีย่วกนัไม่เกนิ 6 เดอืน จ านวน 2 รูป 

                  6.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นจ านวนอย่างละ 1 ฉบบั 

                  6.5 ส าเนาวุฒกิารศกึษา ประกาศนียบตัรหรอืส าเนาใบสุทธิ หรอืส าเนา รบ. 1 

                  6.6 ส าเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรอื สด 8 (เพศชาย)  
        6.7 ใบส าคญัการเปลีย่นชื่อตวั ชือ่สกุล ทะเบยีนสมรส หลกัฐานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง(ถา้ม)ี 

หมายเหตุ :  ผู้สมัครเข้ารบัการคัดเลือกจะต้องรบัรองส า เนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่า         
(ส าเนาถูกต้อง) ในส่วนของใบรบัรองของขา้ราชการ ระดบั 4 หรอืระดบัช านาญงานขึ้นไป เซน็รบัรองในใบ
สมคัรพร้อมแนบส าเนาบตัรของขา้ราชการของผูร้บัรอง จ านวน 1 ฉบบั ใหน้ ามาให้ในวนัรายงานตวัเขา้มา
ท างาน (ทัง้นี้บตัรขา้ราชการตอ้งเป็นขา้ราชการประจ าเท่านัน้)  



                 7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัรบัการคดัเลอืก วนั เวลา สถานท่ีสอบคดัเลือก 

                    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารบัการคดัเลอืก
ภายในวนัที่  14  ธนัวาคม  2564  ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอรด์ประชาสมัพนัธ์ตึกอ านวยการ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา และทางเวบ็ไซต์ https://www.yahahospital.go.th/ 

8. หลกัเกณฑ์การคดัเลือก  

                  ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัการประเมนิสมรรถนะ ดว้ยวธิกีารประเมนิสมรรถนะ ดงันี้ 

สมรรถนะ น ้าหนกั 
คะแนน 

วธิกีาร
ประเมนิ 

ต าแหน่ง นักโภชนาการ   

ครัง้ที ่1 ความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่ง 40 สอบขอ้เขยีน 

ครัง้ที ่2 ทดสอบความรูค้วามเหมาะสมกบัต าแหน่ง 60 สอบสมัภาษณ์ 

                                  รวม 100  

       9. ระเบียนปฏิบติัในการประเมินสมรรถนะ 

       1. ผูเ้ขา้รบัการประเมนิสมรรถนะ ใหแ้ต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ยตามประเพณีนิยม กล่าวคอื 
สุภาพสตรสีวมเสือ้ กระโปรง หรอืกางเกงสแลค็ สวมรองเท้าหุม้สน้หรอืรดัส้น สุภาพบุรุษสวมเสือ้ กางเกงส
แลค็ โดยสอดชายเสือ้ไวใ้นกางเกง สวนรองเทา้หุม้สน้ และประพฤตตินเป็นสุภาพชน 

       2. เป็นหน้าทีข่องผูส้มคัรทีจ่ะตอ้งรบัทราบ วนั เวลา สถานทีใ่นการประเมนิสมรรถนะ 

       3. ไปถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาคดัเลือก 30 
นาท ี

       4. ตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชน มาแสดงในวนัทีเ่ขา้รบัการประเมนิสมรรถนะดว้ย 

       5. ผูใ้ดไม่มาภายในก าหนดวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวถอืว่าสละสทิธิแ์ละไม่มสีทิธิเ์ขา้
รบัการประเมนิสมรรถนะ ครัง้นี้ 

       10. การประกาศข้ึนบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ 

                 จะประกาศโดยเรียงล าดับจากผู้สอบคดัเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
ส าหรบัการขึน้บญัชจีะขึน้บญัชไีว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัขึน้บญัช ีหากมกีารสอบคดัเลอืกในต าแหน่ง
อย่างเดีย่วกนันี้อกีและไดข้ึน้บญัชผีูส้อบคดัเลอืกไดใ้หม่แลว้บญัชีผูส้อบคดัเลอืกไดค้รัง้แรก เป็นอนัยกเลกิ 

                 11. การจดัท าสญัญาจ้างผู้ผ่านการคดัเลือก 

                 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จะได้รบัการจ้างงานดังกล่าว จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหาก าหนด 

 



                  12. สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รบั 

                  โรงพยาบาลมสีวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ดงันี้ 

                  1. มเีงนิค่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

                  2. มกีารเลื่อนอตัราค่าจา้ง/เงนิเดอืน/ ประจ า ปี 

        ประกาศ ณ วนัที ่ 29  พฤศจกิายน  2564 

                                     

      (นายทนิกร  บนิหะยอีารง)                                           

          ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชยะหา 
  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


