
 

 

 

ประกาศส านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าสภาการพยาบาล 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

--------------------------- 

  ด้วยส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรพยำบำลจะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่ งตั้ง

เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำของสภำกำรพยำบำล ในต ำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปฏิบัติงำนใน

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรพยำบำล สภำกำรพยำบำลจึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำของสภำกำรพยำบำล ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง 

ต ำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ/ฐำนข้อมูล และสำรสนเทศ)  

           จ านวน 1  อัตรา 

 ต ำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บริหำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ำยสื่อสำร)

            จ านวน 1  อัตรา       
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชำติไทย 

(2) อำยุไม่เกิน 40 ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร 

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ จิตฟั่นเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 

(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมกฎหมำยว่ำ 

ด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน หรือตำมกฎหมำยอื่น 

(6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

(7) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

(8) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำย 

(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ 

ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
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(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จำกรัฐวิสำหกิจ หรือ 

องค์กำรนิติบุคคลอื่น 

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพระกระท ำผิดวินัยตำมกฎหมำยว่ำ 

ด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน หรือตำมกฎหมำยอื่น 

(12) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำท ำงำน 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง และรำยละเอียดของแต่ละต ำแหน่งที่แนบท้ำยประกำศนี้ 
 

 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกให้กรอกใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรสมัคร  โดยรับใบสมัครได้

ทีง่ำนทรัพยำกรบุคคล อำคำรนครินทรศรี สภำกำรพยำบำล ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภำพันธ์  2564 - 1  มีนำคม 2564  ดังนี้ 

 3.1 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งำนทรัพยำกรบุคคล อำคำรนครินทรศรี สภำกำรพยำบำล 

ภำยในกระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ในวัน เวลำรำชกำร 09.00-16.00 น. 

 3.2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำน กำรสมัครทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ E-mail Address : 

 Thitima.na@tnmc.or.th  (น ำเอกสำรต้นฉบับมำในวันสอบคัดเลือก) 

 3.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรสมัครทำงไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงำน” ไปที่ 

อำคำรนครินทรศรี สภำกำรพยำบำล ภำยในกระทรวงสำธำรณสุข ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 4.  เอกสารประกอบการสมัครงาน 

 4.1 ใบสมัคร 

 4.2 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 3 รูป 

 4.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และบัตรประจ ำตัวประชำชน  พร้อมรับรองส ำเนำ 1 ฉบับ 

 4.4 ส ำเนำใบปริญญำบัตร และ Transcript ระดับปริญญำตรี หรือ ปริญญำโท (ในรำยที่จบปริญญำโท) 

พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ชุด 

 4.5 หลักฐำนอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 

 4.6 หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำนหรือผ่ำนงำนรำชกำรต่ำง ๆ พร้อมส ำเนำถูกต้อง 1 ชุด (ถ้ำมี) 

 4.7 ใบทหำรกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.43) เฉพำะผู้สมัครที่เป็นเพศชำย 

 4.8 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
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    5.  วิธีการคัดเลือกและการตัดสิน 

  พิจำรณำคุณสมบัติตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพ่ือสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์  

        6. อัตราเงินเดือน 

   พิจำรณำจำกคุณสมบัติและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สมัคร 

 

      ประกำศ ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์  2564 
 

 

    

    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อังคณำ สริยำภรณ์) 

  เลขำธิกำรสภำกำรพยำบำล 

 
 

หมายเหตุ  สถำนที่ตั้งของสภำกำรพยำบำล อยู่ที่อำคำรนครินทรศรี ภำยในบริเวณกระทรวงสำธำรณสุข  

    ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

    โทรศัพท์ (02) 5967500 หรือ (02) 5967537    โทรสำร (02) 5897121 

 



 

 

รายละเอียดของต าแหน่งที่รับสมัครงาน 1 

1. ชือ่ต าแหน่ง เจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ (พัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ/ฐำนข้อมูล และสำรสนเทศ)

           จ ำนวน 1 อัตรำ 
   

2.คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 

 - เพศชำย / หญิง ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือ ปริญญำโท สำขำ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือสำขำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แหละรับจัดกำรฐำนข้อมูล Microsoft.Net 

Framework & Visual C# /CSS/HTML PHP JavaScript.NET Web Service SQL (MS SQL Server, 

MySQL)  

3.ลักษณะงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงำนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ด้วย Java และC/C++ และ PHP โดยปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 

 1. พัฒนำ Website, Web-based Application, Web Database บน platform . NET Technology 

 2. ออกแบบ พัฒนำระบบหรือโปรแกรมต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำยใน สภำกำร 

พยำบำล 

 3. ทดสอบระบบหรือโปรแกรมต่ำง ๆ ที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนให้บริกำรปรับปรุง/แก้ไขเกี่ยวกับ

ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ระบบ/โปรแกรมต่ำง ๆ 

 4. จัดท ำเอกสำรกำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศตำมมำตรฐำนกระบวนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software 

Development Preass) 

 5.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 

 

  

  

  



 

 

รายละเอียดของต าแหน่งที่รับสมัครงาน 2 

1. ชื่อต าแหน่ง เจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ (บริหำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครือข่ำยสื่อสำร)

           จ ำนวน 1 อัตรำ 
   

2.คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 

 - ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คุณวุฒิวิทยำศำสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำ

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร หรือสำขำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในกำรสำมำรถพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมภำษำ Jave, 

C/C++ และ PHP ได้เป็นอย่ำงดี 

- มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปรับแต่งเครื่องแม่ข่ำย บนระบบปฏิบัติกำร Linux และ Windows ได้

เป็นอย่ำงดี 

- มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Hardware, Software และ Network ขั้นพ้ืนฐำนเป็นอย่ำงดี  

3.ลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) 

 ปฏิบัติงำนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ด้วย Java และC/C++ และ PHP โดยปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 

 1. พัฒนำ หรือปรับปรุงแก้ไข ชุดค ำสั่งโปรแกรมระบบงำนคอมพิวเตอร์ทั้ง Application Based และ 

Web 

Based 

 2. ศึกษำ ตรวจสอบ และติดตำมแก้ไขระบบงำนคอมพิวเตอร์ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 3. จัดท ำคู่มือ และให้ค ำแนะน ำปรึกษำกำรใช้ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 

 4. ประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์กับฝ่ำยงำนที่เก่ียวข้อง 

 5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 

 

 

 

 

  

  

 


