ประกาศสานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจาของสภาการพยาบาล
ตาแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล
--------------------------ด้วยสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรพยำบำลจะดำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ ง
เป็ นเจ้ำหน้ำที่ ประจำของสภำกำรพยำบำล ในตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงำนใน
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรพยำบำล สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรพยำบำลจึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำของสภำกำรพยำบำล ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล

จานวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) อำยุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ จิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน หรือตำมกฎหมำยอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(9) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ

-2(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จำกรัฐวิสำหกิจ หรือ
องค์กำรนิติบุคคลอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน หรือตำมกฎหมำยอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำทำงำน
2.2 คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เฉพำะต ำแหน่ ง และ
รำยละเอียดของแต่ละตำแหน่งที่แนบท้ำยประกำศนี้
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกให้กรอกใบสมัครพร้อมเอกสำรแนบ โดยรับใบสมัคร
ได้ ที่ ส ภำกำรพยำบำล หรื อ ดำวน์ โ หลดใบสมั ค รได้ ที่ www.tmnc.or.th และยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองที่
งำนทรัพยำกรบุคคล อำคำรนครินทรศรี ชั้น 2 สภำกำรพยำบำล ในบริเวณกระทรวงสำธำรณสุข อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภำคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภำคม 2561 ในวันเวลำรำชกำร
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรและหลักฐำน ดังต่อไปนี้
4.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แวนตำดำ ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2
รูป
4.2 ทะเบียนบ้ำน และบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมสำเนำ 1 ฉบับ
4.3 ใบปริญญำบัตร และ Transcript ระดับปริญญำตรี และปริญญำโท และสำเนำเอกสำรอื่นใดที่
นำแสดง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ
4.4 บัตรสมำชิกสภำกำรพยำบำล และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้องอย่ำงละ 1 ฉบับ
4.5 หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน หรือผ่ำนกำรอบรมต่ำง ๆ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ
4.6 หลักฐำนอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสำเนำ 1 ฉบับ
4.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
4.8 ใบทหำรกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.43) เฉพำะผู้สมัครที่เป็นชำย
4.9 หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนเดิม จำกผู้บังคับบัญชำสำยตรง (ถ้ำมี)

-35. วิธีการคัดเลือกและการตัดสิน
สภำกำรพยำบำลจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ดังนี้
5.1 กำรกลั่นกรองผู้สมัครจะพิจำรณำจำกใบสมัคร ประวัติกำรศึกษำ ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร และ
ผลงำนอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้สมัคร
5.2 กำรสั มภำษณ์ จะสั มภำษณ์ เพื่ อพิ จำรณำควำมเหมำะสมในตำแหน่ ง และในด้ำนต่ำง ๆ เช่น
ควำมรู้เกี่ยวกับวิชำชีพและด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ทัศนคติในกำรทำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ
อุปนิสัย อำรมณ์ และบุคลิกภำพ เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองแล้ว และจะต้องไปเข้ำรับ
กำรสัมภำษณ์ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่สภำกำรพยำบำลกำหนด
5.3 กำรทดสอบเกี่ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
5.4 ผู้ ผ่ ำนกำรคัดเลื อกที่ได้คะแนนสู งสุ ดมีสิ ท ธิที่ จะได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นเจ้ำหน้ำที่ ของสภำกำร
พยำบำล ตำมตำแหน่งที่ยื่นใบสมัคร
ในกรณีที่ผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่กำหนดไว้ในประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั้น
ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก และไม่มีสิทธิให้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สมัคร
ข้อ 6 การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมข้อ 5 จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำของสภำ
กำรพยำบำลโดยให้ได้รับเงินเดือนและสวัสดิกำรตำมที่สภำกำรพยำบำลกำหนด
ประกำศ ณ วันที่ 8 พฤษภำคม 2561

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อังคณำ สริยำภรณ์)
เลขำธิกำรสภำกำรพยำบำล
หมายเหตุ สถำนที่ตั้งของสภำกำรพยำบำล อยู่ที่อำคำรนครินทรศรี ภำยในบริเวณกระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (02) 5967500 หรือ (02) 5967537

-4ชื่อตาแหน่ง

นักวิชำกำรวิชำชีพกำรพยำบำล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนในฐำนะเจ้ำหน้ ำที่วิชำชีพกำรพยำบำล และปฏิบัติงำนหน้ำที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรค้นหำ รวบรวมข้อมูล กำรศึกษำวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรประเมินผลงำน
และกำรจัดกำร
2.ประสำนงำนและทำหน้ำที่เลขำนุกำรในคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนของสภำ
พยำบำลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของสภำกำรพยำบำล
3.ให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำ ด้ ำนวิช ำกำร เกี่ ย วกั บ งำนที่ ได้ รั บ มอบหมำยกั บ เจ้ ำหน้ ำที่ ในส ำนั ก งำน
เลขำธิกำรสภำกำรพยำบำลและผู้มำติดต่อ
4.งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.ได้รับวุฒิปริญญำตรี หรือปริญญำโท สำขำพยำบำลศำสตร์ หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
2.เป็นสมำชิกสภำกำรพยำบำล
3.ต้องมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล กำรผดุงครรภ์ หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
1.มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในสภำวกำรณ์ปัจจุบันของวิชำชีพกำรพยำบำล
2.มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ในกำรติดต่อสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
3.มีจิตสำนึกที่ดีต่อกำรพัฒนำงำนและองค์กร
4.หำกมีประสบกำรณ์ ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรต่ำง ๆ และกำรบริหำรโครงกำรมำก่อนจะได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ

