
 

ประกาศส านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าของสภาการพยาบาล 

ต าแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล 

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

  ด้วยส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรพยำบำลจะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ ง

เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำของสภำกำรพยำบำล ในต ำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล เพ่ือปฏิบัติงำนใน

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรพยำบำล ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรพยำบำลจึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำของสภำกำรพยำบำล ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง 

ต ำแหน่ง  นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล จ านวน  2  อัตรา 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชำติไทย 

(2) อำยุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 

(5) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ จิตฟั่นเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน หรือตำมกฎหมำยอื่น 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

(8) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

(9) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำย 

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ 

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

องค์กำรนิติบุคคลอื่น 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน หรือตำมกฎหมำยอื่น 

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำท ำงำน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง และ 

รำยละเอียดของแต่ละต ำแหน่งที่แนบท้ำยประกำศนี้ 

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกให้กรอกใบสมัครพร้อมเอกสำรแนบ  โดยรับใบสมัคร

ได้ที่สภำกำรพยำบำล หรือดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.tnmc.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ที่งำนทรัพยำกรบุคคล อำคำรนครินทรศรี ชั้น 2   สภำกำรพยำบำล ในบริเวณกระทรวงสำธำรณสุข  

อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2  มกรำคม 2562 ถึง วันที่ 30 มกรำคม 2562 ในวันเวลำรำชกำร 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร 

 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรและหลักฐำน  ดังต่อไปนี้ 

 4.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 2 รูป 

 4.2 ทะเบียนบ้ำน และบัตรประจ ำตัวประชำชน  พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ 

 4.3 ใบปริญญำบัตร และ Transcript ระดับปริญญำโท และส ำเนำเอกสำรอ่ืนใดที่น ำแสดง  

               พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 

 4.4 บัตรสมำชิกสภำกำรพยำบำล และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมรับรองส ำเนำ 

                ถูกต้องอย่ำงละ 1 ฉบับ 

 4.5 หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน หรือผ่ำนกำรอบรมต่ำง ๆ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 

 4.6 หลักฐำนอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ 

 4.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

 4.8 ใบทหำรกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.43) เฉพำะผู้สมัครที่เป็นชำย 

 4.9 หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนเดิม จำกผู้บังคับบัญชำสำยตรง (ถ้ำมี) 
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 5. วิธีการคัดเลือกและการตัดสิน 

  สภำกำรพยำบำลจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรประเมินควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ดังนี้ 

 5.1 กำรกลั่นกรองผู้สมัครจะพิจำรณำจำกใบสมัคร ประวัติกำรศึกษำ ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร และ

ผลงำนอ่ืน ๆ ซึ่งแสดงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้สมัคร 

 5.2 กำรสัมภำษณ์ จะสัมภำษณ์เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมในต ำแหน่ง และในด้ำนต่ำง ๆ เช่น 

ควำมรู้เกี่ยวกับวิชำชีพและด้ำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับต ำแหน่ง ทัศนคติในกำรท ำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ 

อุปนิสัย อำรมณ์ และบุคลิกภำพ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองแล้ว และจะต้องไปเข้ำรับ

กำรสัมภำษณ์ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ท่ีสภำกำรพยำบำลก ำหนด 

 5.3 กำรทดสอบเกี่ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel 

 5.4 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดมีสิทธิที่จะได้รับกำรคัดเลือกเป็นเจ้ำหน้ำที่ของสภำกำร

พยำบำล ตำมต ำแหน่งที่ยื่นใบสมัคร 

 ในกรณีที่ผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั้น

ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก และไม่มีสิทธิให้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งที่สมัคร 

 ข้อ 6 การบรรจุและแต่งตั้ง 

  ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมข้อ 5 จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำของ 

สภำกำรพยำบำลโดยให้ได้รับเงินเดือนและสวัสดิกำรตำมที่สภำกำรพยำบำลก ำหนด 

 

      ประกำศ ณ วันที่  2  มกรำคม 2562 
                                                                               
 

 

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อังคณำ สริยำภรณ์) 

เลขำธิกำรสภำกำรพยำบำล 
 

 
 

หมายเหตุ  สถำนที่ตั้งของสภำกำรพยำบำล อยู่ที่อำคำรนครินทรศรี ภำยในบริเวณกระทรวงสำธำรณสุข  

    ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

    โทรศัพท์ (02) 5967500 หรือ (02) 5967537 
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ชื่อต าแหน่ง  นักวิชำกำรวิชำชีพกำรพยำบำล 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงำนในฐำนะเจ้ำหน้ำที่วิชำชีพกำรพยำบำล และปฏิบัติงำนหน้ำที่อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1.ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรค้นหำ รวบรวมข้อมูล กำรศึกษำวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรประเมินผลงำน

และกำรจัดกำร 

2.ประสำนงำนและท ำหน้ำที่เลขำนุกำรในคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนของสภำ

พยำบำลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสภำกำรพยำบำล 

 3.ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนวิชำกำร เกี่ยวกับงำนที่ ได้รับมอบหมำยกับเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำน

เลขำธิกำรสภำกำรพยำบำลและผู้มำติดต่อ 

 4.งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1.ได้รับวุฒิปริญญำปริญญำโท สำขำพยำบำลศำสตร์ หรือสำขำที่เก่ียวข้อง 

 2.เป็นสมำชิกสภำกำรพยำบำล 

 3.ต้องมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล กำรผดุงครรภ์ หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 

ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ 

 1.มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในสภำวกำรณ์ปัจจุบันของวิชำชีพกำรพยำบำล 

 2.มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ในกำรติดต่อสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม 

 3.มีจิตส ำนึกท่ีดีต่อกำรพัฒนำงำนและองค์กร 

 4.มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี 

 5.หำกมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรต่ำง ๆ และกำรบริหำรโครงกำรมำก่อนจะได้รับ

กำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 

 

 

 


