ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา
---------------------------------ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา อาศัยข้อระเบียบคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 315/2555
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา ข้อ 1.2 ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (6) ผู้อานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก และคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1745/2555 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2555
เรื่อง มอบหมายอานาจการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ข้อ 2.12 การสั่งจ่ายลูกจ้าง
ชั่วคราว การให้ การลู กจ้ างชั่ วคราวลาออก และการเลิ กจ้างลู กจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณหรือเงินที่ได้รับความช่วยเหลือหรือร่วมมือจากต่างประเทศ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา จานวน 1 ตาแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุม่ ตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
กลุม่ ตามลักษณะงาน
กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมพื้นฐาน
การค้นคว้าจาก website และแหล่ ล
สามารถบริหารจัดการงานเอกสารได้อย่างเป็นระบบ
สามารถทางานนอกเวลาราชการได้ (วันหยุดราชการ/เสาร์/อาทิตย์)
จานวนอัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าจ้าง
10,200 บาท
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงทุกสาขาวิชา (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันหรือ
(2) ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้ มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานได้
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(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) มี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เ ป็น ผู ้ม ีก ายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ไ ด้
ไร้ค วามสามารถ หรือจิต ฟั่น เฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด ทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556
ระยะเวลาการจ้าง ทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน
(ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะต้อง
ประเมินครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล
ชั้น 1 อาคารอเนกคุณ กลุม่ อานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เลขที่ 177 ถนนช้างเผือก
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 11 เมษายน
2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044 - 243020 ต่อ 110
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน
หรือสาเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้ )
ที่แสดงว่าเป็น ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 11 เมษายน 2561
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ) ใบเปลี่ยน
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
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3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 100 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง แต่ทงั้ นี้จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดัง กล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
วิทยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี ม า จะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ เข้ารับการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 17 เมษายน 2561
ทางเว็ปไซค์วิทยาลัยฯ (www.knc.ac.th)
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีห่ ้องสมุด
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การจัดเก็บเอกสารและหนังสือวารสาร ตาราในห้องสมุด
2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
(โปรแกรม Microsoft word, excel, power point)
การประเมินครั้งที่ 2
ความรู้และความเหมาะสมกับตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 3
ความรู้และความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
40

สอบข้อเขียน

20

สอบปฏิบัติ

20

ทดลอง
ปฏิบัติงาน

20
100

สอบสัมภาษณ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จะดาเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์การเลือกสรร ครั้งที่
1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ต่อไป
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6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารั บการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่ า
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 เท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับ
ทีใ่ นการรับสมัคร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลื อกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และทาง www.knc.ac.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นางปัทมา แคนยุกต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

