
 

 

 

ประกาศศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนลูกจาง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 

 สังกัดศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
------------------------------------- 

 ดวยศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปน
ลูกจาง ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ คุณวุฒิปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร จํานวน 1 อัตรา  สังกัดศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเปนไป ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย เรื่อง ข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ  คุณวุฒิปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร จํานวน 1 อัตรา 

2. อัตราเงินเดือน 
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนข้ันต่ําเดือนละ 21,450 บาท และคาตอบแทนทางวิชาชีพ               
เดือนละ 5,000 บาท 

3. คุณสมบัติท่ัวไปสําหรับผูมีสิทธิสมัคร 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีพรรค

การเมือง 
(5) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือมีสภาพจิตไมปกติ หรือเปนคนไร  

ความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ ตามท่ี ก.น.บ. กําหนด 
(6) ไมเปนโรคท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

หรือเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน ตามท่ี  ก.น.บ. กําหนด 
(7) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนในลักษณะ 

เดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 
(8) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  (10) ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (11) ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  (12) ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 
  (13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ 



 4. สิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
  (1) คาตอบแทนวิชาชีพเดือนละ 5,000 บาท 
  (2) ประกันสังคม 

 5. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
  (1) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยขอรับไดท่ี ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยทักษิณ               
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
โทรศัพท 074-609606  หรือ Download ใบสมัครไดท่ี www.tsu.ac.th/admin-personnel 
  (2) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ ในทุกระดับปริญญา จํานวน 1 ชุด   
  (3) สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ในทุกระดับปริญญา                 
จํานวน 1 ชุด 
  (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
  (5) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
  (6) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 
  (7) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาสีดํา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
  ท้ังนี้ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารตาม (2) – (6) และตรวจสอบ
ดวยตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมี
คุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาผูสมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมี
สิทธิเขารับการคัดเลือกหรือบรรจุเปนลูกจางของศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 6. วิธีการสมัคร 
  (1) ยื่นใบสมัครและหลักฐานตาง ๆ ดวยตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนได
ท่ีศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ตั้งแตวันท่ี 7 – 25 มีนาคม 2559  ในวันและเวลาทําการ  (ตั้งแตเวลา 08.00 
– 17.00 น. ) หรือ 
  (2) สงใบสมัครและหลักฐานตาง ๆ ทางไปรษณียดวนพิเศษ(EMS)  ถึงศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัย ทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุ ง                       
อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 

 7. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกและการจางงาน 
  (รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ) 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 7  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

(อาจารยนายแพทยชัยศิลป  ดําดวง) 
ผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 



 
รายละเอียดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกและการจางงาน 

แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพยาบาลวิชาชีพ 
 *********************** 

 

ช่ือตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ 

สังกัด      ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เงินเดือน  21,450 บาท  คาตอบแทนทางวิชาชีพ   5,000  บาท 

ระยะเวลาการจาง  ทําสัญญาจางปตอป 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
  งานการพยาบาลผูปวยของศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยทักษิณ ตองมีความรูความสามารถใหบริการ 
ไดทุกมิติ  สามารถคัดกรองผูปวย  การปฐมพยาบาล หรือการรักษาพยาบาลโรคเบื้องตนได  การตรวจพิเศษ  
การตรวจรางกายประจําป  การใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพ  การบริการหนวยปฐมพยาบาล                     
และการจัดระบบบริการตองเปนไปอยางเหมาะสม  โดยยึดหลักการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง                 
ผูปวยปลอดภัยไมเกิดภาวะแทรกซอน 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ลําดับ ดานความรูความสามารถในการปฏิบัตงิาน หมายเหตุ 

1. สามารถจัดระบบบริการอยางรวดเร็ว  ถูกตอง  เหมาะสมกับสภาพ
อาการ 

 

2. สามารถคัดกรองผูปวยตามอาการและอาการแสดงเพ่ือการตรวจ
รักษาพยาบาลท่ีถูกตอง 

 

3. สามารถใหการพยาบาลตามอาการของผูปวยในกรณีอาการหนักหรือ
ฉุกเฉิน 

 

4. สามารถทําหัตถการตาง ๆ ท่ีไมทําใหถึงแกชีวิตได    
5. สามารถคําปรึกษาแกผูปวยและญาติ ภายหลังการตรวจรักษา          

ทุกรายเก่ียวกับการปฏิบัติตัว 
 

6. สามารถรับและสงตอผูปวยอยางเหมาะสมตามท่ีศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดไว 

 

7. สามารถบันทึกขอมูล  รายงานอยางชัดเจน ถูกตองตาม               
ความเปนจริง และใชหลักฐานอางอิงได 

 

9. การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ  
10. การบริหารจัดการความเสี่ยง  

 
 
 
 
 
 


