
 
 

 
ประกาศ จังหวัดขอนแกน 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายไดสถานศึกษา 
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 

------------------------------------------- 
 
 ดวย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแกน ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจาง
ช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายไดสถานศึกษา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ จํานวน ๔ อัตรา  โดย
อาศัยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒  ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
      ช่ือตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพ 
      กลุมงาน       วิชาชีพ 
      ลักษณะงานทีจ่ะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 
                        ๑) สอน อบรม ใหคําปรึกษา ติดตามและประเมินผลการสอน อบรม เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําเอกสารทางวิชาการที่ยากและซับซอน ตองอาศัยความรู 
ทางวิชาการระดับสูง  

๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย  จัดทําเอกสารทางวิชาการที่ยากและซบัซอน ตองอาศัยความรู 
ทางวิชาการระดับสูง เพื่อพัฒนาการสอน อบรม กําหนดแนวทาง หลักเกณฑการดําเนินงานของหนวยงาน ใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน 

ระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิที่
กําหนด 
  ๓. ดานการประสานงาน 
           ๑) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบือ้งตนแก
สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสมัฤทธ์ิตามที่กําหนดไว 
      ๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทมีงานหรือบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรบัมอบหมาย 
                   ๔. ดานการบริการ 
                       ๑) ใหบริการขอมลูทางวิชาการที่ยากและซับซอน ตองใชความรูทางวิชาการระดับสงูแก
นักศึกษา ผูเขาอบรม ประชาชน และหนวยงานภายนอก เพือ่ใหมีความรูความเขาใจ สามารถนําความรูไปใชให
เกิดประโยชน 

-๒-/๒) เสนอแนะ... 



-๒- 
    ๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใหบรกิารทางวิชาการแกผูบริหาร เพื่อใหสอดคลอง
สนับสนุนภารกจิของหนวยงานและปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่กี่ยวของตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 
      อัตราวาง  ๑. วุฒิปรญิญาตรี   ๑  ตําแหนง 

     ๒. วุฒิปริญญาโท   ๓  ตําแหนง 
 

      คาตอบแทน  ๑. วุฒิปรญิญาตรี  ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
                               ๒. วุฒิปริญญาโท  ๑๘,๐๐๐  บาท/เดือน 
   
      สิทธิประโยชน สวัสดิการและสิทธิประโยชนของลูกจางช่ัวคราวเงินรายไดสถานศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิส์มัครเขารับการเลือกสรร 
     คุณสมบัติท่ัวไป 

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบรูณ  
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต 
      ฟนเฟอน ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ  
      ขาราชการพลเรือน 
๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง 
๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ 
หมายเหตุ  ผูทีผ่านการเลอืกสรรในวันทีม่ารายงานตัวปฏิบติังาน จะตองนําใบรบัรองแพทย ซึง่ออกใหไมเกิน ๑ 
เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มาย่ืนดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ วุฒิปริญญาตร ี
    ไดรับปรญิญาตรหีรอืคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล 

ศาสตรและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 
                     ๒.  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ วุฒิปริญญาโท 

    ๒.๑ ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ 
พยาบาลผูใหญ หรือ สาขาการพยาบาลทางดานอายุรศาสตร หรือ ศัลยศาสตร  และไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 
 

-๓-/๒.๒ ไดรับปริญญาโท... 



-๓- 
 
 

    ๒.๒ ไดรับปริญญาโทหรอืคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาการผดุง 
ครรภ/การผดุงครรภข้ันสงู หรือสาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก  และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 
 
๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลาและสถานทีร่ับสมัคร 
  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแกน ต้ังแตวันท่ี ๑๔ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ  
 
 ๓.๒ หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
                   ๑. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ น้ิว โดยถายไมเกิน 
๑ ป(นับถึงวันที่ปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
  ๒. สําเนาแสดงผลการศึกษา โดยจะตองสําเร็จการศึกษาตามที่ระบุไวในคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒทิี่สถานศึกษาออกให โดยระบสุาขาวิชาที่สําเรจ็การศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได 

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
๔.สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส(เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ 

นามสกุล(ในกรณีที่ช่ือ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
๕. หนังสือรับรองการผานงาน ๑ ฉบับ (ถามี) 

ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 
 

 ๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงสมัครสอบอันมีผลทําให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
เลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน  
 
 
 
 
 

       -๔-/๕. หลักเกณฑ... 



-๔- 
 
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
 ๔.๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะ ในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน และทาง 
www.bcnkk.ac.th 
 ๔.๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  จะดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ในวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน และประกาศ
รายชื่อผูผานการคัดเลือกวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 ๔.๓ ผูผานการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุแตงต้ังเปนลูกจางช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงิน
รายไดสถานศึกษา ต้ังแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
      ผูสมัครตองไดรบัการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และดานวิธีการประเมิน ดังน้ี 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
- ความรูความสามารถและปฏิบัติการดานการ
สอน 

 
๑๐๐ 

 

 
สัมภาษณและทดลอง

ปฏิบัติการสอน 
การประเมินครั้งท่ี ๒ 
 - มนุษยสัมพันธ การประสานงาน 
 - บุคลิกภาพ 
 - วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน 
 - ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 - ความรูทีใ่ชในการปฏิบัติงานและประสบการณ
ดานการสอน 
 

๑๐๐  
สอบสัมภาษณ 

                   รวม ๒๐๐  
 
๖.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะในแตละครั้งไมตํ่ากวารอยละ ๖๐  
 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูทีไ่ดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ง
ที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากันจะใหผูที่ไดคะแนนจากการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหาก
คะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เทากัน ใหพิจารณากําหนดเลือก
ความรูความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกําหนดใหเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาก็ได 
 

       -๕-/๗. การประกาศ... 



-๕- 
 
๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ 
ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ๓๕๔ หมู ๒ ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน และทาง www.bcnkk.ac.th โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบกําหนด ๑ ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเด่ียวกันน้ีใหม
แลวแตกรณี 
     

                                              ประกาศ   ณ  วันที่        ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                               (นางสาวจิราพร  วรวงศ) 
                ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 


