
 
 
 
 

ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข$ารับราชการเป%นลูกจ$างช่ัวคราว 

 

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

ด$วยสถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี  จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต�งตั้ง
บุคคลเข$ารับราชการเป%นลูกจ$างช่ัวคราวเงินบํารุง  ในสถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี  จํานวน  6  ตําแหน�ง  
รวม  41  อัตรา  ดังน้ี 

1.    นักวิชาการสาธารณสุข    1 อัตรา 
2.    นักวิเคราะห2นโยบายและแผน    1 อัตรา 
3.    พยาบาลวิชาชีพ      31 อัตรา 
4.    เจ$าพนักงานธุรการ     2 อัตรา 
5.    พนักงานช�วยเหลือคนไข$ (PN)  3 อัตรา 
6.    พนักงานช�วยเหลือคนไข$   3 อัตรา 

 
๑.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งของผู#มีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือก  
 ๑.๑  คุณสมบัติทั่วไป  

  ผู$สมัครต$องมีคุณสมบัติทั่วไป  ตามข$อ ๖  แห�งระเบียบกระทรวงการคลังว�าด$วยลูกจ$างประจําของ
ส�วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  ดังน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย ถ$าเป%นชายต$องผ�านการเกณฑ2ทหาร และมีใบรับรองผ�านการเกณฑ2ทหารแล$ว 
(2) อายุไม�ต่ํากว�า  ๑๘  ปFบริบูรณ2 
(3) เป%นผู$เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป%นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยด$วยความบริสุทธ์ิใจ 
(4) ไม�เป%นผู$ดํารงตําแหน�ง กํานัน แพทย2ประจําตําบล สารวัตร กํานัน ผู$ใหญ�บ$าน และผู$ช�วยผู$ใหญ�บ$าน 
(5) ไม�เป%นผู$ดํารงตําแหน�งข$าราชการการเมือง 
(6) ไม�เป%นผู$มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$  ไร$ความสามารถ หรือจิตฟLMนเฟNอน  

ไม�สมประกอบ หรือเป%นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว�าด$วยระเบียบข$าราชการพลเรือน 
(7) ไม�เป%นผู$อยู�ในระหว�างถูกส่ังให$พักราชการหรือถูกส่ังให$ออกจากราชการไว$ก�อนตามระเบียบกระทรวง 

การคลังว�าด$วยลูกจ$างประจําส�วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(8) ไม�เป%นผู$บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเป%นที่รังเกียจของสังคม 
(9) ไม�เป%นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ$าหน$าที่ในพรรคการเมือง 

(10)  ไม�เป%นบุคคลล$มละลาย 
(11)  ไม�เป%นผู$เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให$จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเว$นแต�  

 เป%นโทษสําหรับความผิดที่ได$กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/ (12) ไม�เป%นผู$ ............... 
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(12)  ไม�เป%นผู$เคยถูกลงโทษให$ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงาน อ่ืนของรัฐ 
(13)  ไม�เป%นผู$เคยถูกลงโทษให$ออก ปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว�า  

 ด$วยลูกจ$างประจําของส�วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๑5)  ไม�เป%นผู$เคยถูกลงโทษไล�ออกเพราะกระทําความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด$วย 
        ลูกจ$างประจําของส�วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๑6)  ไม�เป%นผู$เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข$ารับราชการ 

 
๑.๒  คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตําแหน�ง 
 

1. ตําแหน�งนักวิชาการสาธารณสุข 
คุณสมบัติ 

๑. เพศ หญิง อายุระหว�าง ๒๓ – ๓๕ ปF 
๒. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด$านสาธารณสุขศาสตร2 และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข$อง 
๓. เป%นผู$มีความรู$ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน$าที่งานวิชาการ 
๔. มีประสบการณ2 ด$านการบริหารจัดการอบรม การบันทึกและประมวลผลข$อมูล 
๕. สามารถติดต�อส่ือสารได$อย�างมีประสิทธิภาพ, ส่ือสารและสืบค$นข$อมูลผ�านระบบ 
Internet ได$ 
๖. มีความอดทนเสียสละ, ทํางานเป%นทีมได$ดี, มีใจรักงานบริการ 
๗. สามารถใช$โปรแกรมสําเร็จรูปต�าง ๆ Microsoft Word, Excel และ PowerPoint 
๘. มีความมุ�งมั่นในการพัฒนางานอย�างต�อเน่ือง, สามารถเดินทางไปทํางานต�างจังหวัดได$

มีสุขภาพสมบูรณ2แข็งแรง  
  
เง่ือนไขการจ#าง  

ปฏิบัติงาน  ๓  เดือนแรกให$ได$รับอัตราค�าจ$างเดือนละ  9,140.- บาท  ค�าครองชีพ  ๑,๐41.- บาท  เม่ือผ�าน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานให$ปรับอัตราค�าจ$างเป%นเดือนละ 10,03๐.- บาทค�าครองชีพ  ๑,๐41.- บาท 
 

2. ตําแหน�งนักวิเคราะห1นโยบายและแผน   
คุณสมบัติ 

๑. เพศ ชาย/หญิง อายุไม�เกิน 30 ปF 
๒. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  ทางด$านสังคมศาสตร2ที่เก่ียวข$อง  ด$านรัฐศาสตร2  

ด$านรัฐประศาสนศาสตร2 และด$านบริหารรัฐกิจ จะได#รับพิจารณาเป4นพิเศษ 
3. มีความรู$เก่ียวกับงานสารบรรณ งานธุรการพอสมควร 
4. สามารถพิมพ2ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได$เป%นอย�างดี 
5. มีความรู$เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร2เบื้องต$น และสามารถใช$โปรแกรมสําเร็จรูปต�างๆ 

ไม�ว�าจะเป%น Microsoft Office เช�น Word, Excel, Power Point ได$เป%นอย�างดี 
 

ต�อ (4.) หากมีความรู$ …………………. 
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4. หากมีความรู$ ความเข$าใจและประสบการณ2การจัดทําแผนงาน โครงการ งบประมาณ
และการติดตามประเมินผลมาก�อน จะได#รับพิจารณาเป4นพเิศษ 

5. สามารถที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได$ในบ$างครั้ง 
6. มีความอดทน มนุษยสัมพันธ2ที่ดี มุ�งมั่น ตั้งใจและทุ�มเทในการปฏิบัติงาน 

 
เง่ือนไขการจ#าง  

ปฏิบัติงาน  ๓  เดือนแรกให$ได$รับอัตราค�าจ$างเดือนละ  8,600.- บาท  ค�าครองชีพ  ๑,๐41.- บาท  เมื่อผ�าน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานให$ปรับอัตราค�าจ$างเป%นเดือนละ 9,14๐.- บาทค�าครองชีพ  ๑,๐41.- บาท 
 

3. ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพ 
คุณสมบัติ 

๑. เพศ หญิง อายุระหว�าง ๒๓ – ๓๕ ปF 
๒. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร2 หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข$อง 
๓. มีประสบการณ2การปฏิบัติงานในตําแหน�งพยาบาลไม�น$อยกว�าง ๒ ปF 
๔. มีความอดทนเสียสละ, ทํางานเป%นทีมได$ดี, มีใจรักงานบริการ 
๕. สามารถปฏิบัติงานเวร เช$า / บ�าย / ดึก 
๖. มีความขยัน, อดทนในการทํางานสูง, ตรงต�อเวลา และมีมนุษย2สัมพันธ2ดี 

 
เง่ือนไขการจ#าง  

ปฏิบัติงาน  ๓  เดือนแรกให$ได$รับอัตราค�าจ$างเดือนละ 15,045.- บาท ค�าครองชีพ ๑,๐00.- บาท  เมื่อผ�าน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานให$ปรับอัตราค�าจ$างเป%นเดือนละ 15,045.- บาท ค�าครองชีพ ๑,๐00.- บาท 
(มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ2 เดือนละ 3000.- บาท) 
 

4. ตําแหน�งเจ#าพนักงานธุรการ (เจ#าหน#าที่บันทึกข#อมูล)   
คุณสมบัติ 
 1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ 18 – 35 ปF 

   2. วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป 
   3. สามารถใช$โปรแกรม Microsoft Office เช�น Word, Excel, Power Point ได$เป%น 

อย�างดี 
   5. มีความระเอียดรอบคอบ และสามารถทํางานร�วมกับผู$อ่ืนได$ 
   6. มีความรู$ความสามารถในการจัดระเบียบเอกสาร และระบบงานสารบรรณ 
   7. มีมนุษยสัมพันธ2ดี ขยันและมีความอดทนในการทํางานสูง 
   8. มีความรับผิดชอบต�อหน$าที่ทีไ่ด$รับมอบหมาย 
เง่ือนไขการจ#าง  

ปฏิบัติงาน  ๓  เดือนแรกให$ได$รับอัตราค�าจ$างเดือนละ  6,03๐.- บาท  ค�าครองชีพ  ๑,๐41.- บาท  เมื่อผ�าน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานให$ปรับอัตราค�าจ$างเป%นเดือนละ  6,41๐.- บาทค�าครองชีพ  ๑,๐41.- บาท 

 

/ (5.) ตําแหน�ง ............... 
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5. ตําแหน�งพนักงานช�วยเหลือคนไข# (เจ#าหน#าที่พยาบาล PN) 
คุณสมบัติ 

๑. เพศ หญิง อายุไม�เกิน ๓๕ ปF 
๒. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู$ช�วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปF 
๓. สามารถปฏิบัติงานเวร เช$า / บ�าย / ดึก 
๔. มีความอดทนเสียสละ, ทํางานเป%นทีมได$ดี, มีใจรักงานบริการ 
๕. มีความขยัน, อดทนในการทํางานสูง, ตรงต�อเวลา และมีมนุษย2สัมพันธ2ดี 

 
เง่ือนไขการจ#าง  

ปฏิบัติงาน  ๓  เดือนแรกให$ได$รับอัตราค�าจ$างเดือนละ  6,030.- บาท  ค�าครองชีพ  ๑,๐41.- บาท  เมื่อผ�าน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานให$ปรับอัตราค�าจ$างเป%นเดือนละ 6,41๐.- บาทค�าครองชีพ  ๑,๐41.- บาท 
 

6. ตําแหน�งพนักงานช�วยเหลือคนไข# 
คุณสมบัติ 

๑.  เพศ ชาย/หญิง  อายุระหว�าง ๑๘ – ๓๕ ปF  
๒.  วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต$น (ม.๓) หรือเทียบเท�า 
๓.  สามารถปฏิบัติงานเวร เช$า / บ�าย / ดึก 
๔.  มีใจรักการบริการ  มีความขยัน  อดทนในการทํางานสูง 
๕.  ตรงต�อเวลา และมีมนุษย2สัมพันธ2ดี 

 
เง่ือนไขการจ#าง  

ปฏิบัติงาน  ๓  เดือนแรกให$ได$รับอัตราค�าจ$างเดือนละ  5,300.- บาท  ค�าครองชีพ  ๑,๐41.- บาท  เมื่อผ�าน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานให$ปรับอัตราค�าจ$างเป%นเดือนละ 5,63๐.- บาทค�าครองชีพ  ๑,๐41.- บาท 
 
๒.  หลักเกณฑ1และวิธีการคัดเลือก 

ผู$สมัครจะต$องผ�านการประเมินสมรรถนะ ดังต�อไปน้ี 
๒.๑ ประเมินสมรรถนะความรู#/ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง และทักษะที่สอดคล#องกับตําแหน�ง 
(๒๐๐ คะแนน) 
  ๒.๑.๑  ความรู$ความสามารถทั่วไป   (๕๐   คะแนน) 
  ๒.๑.๒  ความสามารถในการใช$คอมพิวเตอร2  (๕๐   คะแนน) 
  ๒.๑.๓  ความรู$ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (๑๐๐ คะแนน)  
 
๒.๒ ประเมินสมรรถนะด#านความเหมาะสมกับตําแหน�ง (๑๐๐ คะแนน) 
เก่ียวกับเรื่อง การมุ�งผลสัมฤทธ์ิ, การบริการที่ดี, จริยธรรม, การตัดสินใจ, ความร�วมแรงร�วมใจ 

วิธีการประเมิน    โดยการสัมภาษณ2 
 
 

/ (3) เกณฑ2การตัดสิน ............ 
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๓.  เกณฑ1การตัดสิน 
 ผู$ที่จะถือเป%นผู$ที่ผ�านการคัดเลือก  จะต$องเป%นผู$ที่ได$คะแนนในการประเมินความรู$ความสามารถ  ทักษะ 
และสมรรถนะ แต�ละคร้ังไม�ต่ํากว�าร$อยละ ๖๐ 
 
๔.  การข้ึนบัญชีผู#ผ�านการสอบคัดเลือก 

การข้ึนบัญชีผู$ผ�านการสอบคัดเลือกจะเรียงลําดับที่จากผู$ที่ได$คะแนนรวมสูงลงมาการข้ึนบัญชี  ผู$ผ�านการ  
สอบคัดเลือกได$จะข้ึนบัญชีไว$เป%นเวลาไม�เกิน  ๑  ปF  นับตั้งแต�วันที่ข้ึนบัญชี  แต�ถ$ามีการสอบคัดเลือกอย�างเดียวกันน้ีอีก 
และได$ข้ึนบัญชีผู$ผ�านการสอบคัดเลือกใหม�แล$ว  บัญชีผู$ผ�านการคัดเลือกครั้งน้ีเป%นอันยกเลิก และผู$ที่ได$รับการจ$าง
จะต$องมีผู$รับรองการทํางาน  ๒  คน โดยเป%นข$าราชการระดับ ๔ ข้ึนไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม�
น$อยกว�า  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 
๕.  การรับสมัคร 

๕.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู$ประสงค2จะสมัครต$องยื่นใบสมัครและกรอกแบบฟอร2มใบสมัครด$วยตนเอง  ได$ที่ฝtายทรัพยากรบุคคล  

ช้ัน  ๖  อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี  โดยเปuดรับสมัครต้ังแต�วันที่  8  - 30  
มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕5  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เว$นวันหยุดราชการ) 
 

๕.๒  หลักฐานที่ต#องย่ืนพร#อมใบสมัคร 
1. รูปถ�ายหน$าตรง (ไม�สวมหมวกและไม�ใส�แว�นตาดํา) ขนาด ๑ น้ิว ถ�ายมาแล$วไม�เกิน ๖ เดือน  

(นับถึงวันปuดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป 
2. สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จํานวน 1 ฉบับ 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ$าน  อย�างละ ๑ ฉบับ 
5. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีที่ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม�ตรงกัน  จํานวน 1 ฉบับ 
6. หนังสือสําคัญ แบบ สด. 8 (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก 

แบบ สด. 43 จํานวน 1 ฉบับ 
ทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให$ผู$สมัครเขียนคํารับรองว�าสําเนาถูกต$อง และลงช่ือกํากับไว$ด$วย 

ผู$สมัครจะต$องกรอกรายละเอียดต�าง ๆ  ในใบสมัครให$ครบถ$วนด$วยลายมือตนเองและเอกสารหลักฐานในการสมัคร
ให$ถูกต$องครบถ$วน  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู$สมัคร ทางสถาบัน ฯ จะไม�รับผิดชอบ 
  
หมายเหตุ  :  การแต�งกาย  
          สุภาพบุรุษ : แต�งกายด$วยชุดสุภาพ คือ เส้ือเช้ิต กางเกงสแลค รองเท$าหนังหุ$มส$น และไม�
อนุญาตให$สวมกางเกงยีนส2 และรองเท$าผ$าใบ  
          สุภาพสตรี : แต�งกายด$วยชุดสุภาพ คือ เส้ือเช้ิต กระโปรง และรองเท$าหุ$มส$นหรือรัดส$นและ
ไม�อนุญาตให$สวมกางเกงทุกประเภท 
      

/ (5.3) เง่ือนไข ............ 
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๕.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู$สมัครจะต$องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป%นผู$มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ 

เฉพาะตําแหน�งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว�าผู$สมัครรายใดคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งที่สมัครไม�ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว�าเป%นผู$ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งน้ี   

หน$าที่ของผู$สมัครที่จะต$องติดตามประกาศต�าง ๆ เก่ียวกับการคัดเลือกในครั้งน้ีของ  สถาบัน -
สุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี 
 

๕.๔  การประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิเข#ารับการสอบคัดเลือก 
  สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินีจะประกาศรายช่ือผู$มีสิทธิสอบในวันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 
๒๕๕5  ณ  ฝtายทรัพยากรบุคคล  ช้ัน  ๖  อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี  
และทางเว็บไซต2  www.childrenhospital.go.th    
 

๕.๕  การประกาศวัน  เวลา  สถานที่สอบ   
  สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี  จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับ

การสอบในวันที่  5  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕5  ณ  ฝtายทรัพยากรบุคคล  ช้ัน ๖  อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบัน
สุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี  และทางเว็บไซต2  www.childrenhospital.go.th    
 

๕.๖  การประกาศผล 
สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี  จะแจ$งประกาศผลการสอบคัดเลือกให$ทราบภายหลัง   

 
๖. ค�าธรรมเนียมสมัคร 

 ผู$สมัครไม�ต$องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัคร 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  8  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕5 
 
 
 
                     (นางศิราภรณ2    สวัสดิวร) 
                                               ผู$อํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี  
 
 
 
 
 
 
 

จิรานุวัฒน
  / ราง / พิมพ
 

..................... ทาน 

..................... ทาน 

..................... 

วันที่ 5 มี.ค. ๕5 
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กําหนดการการรับสมัครงาน 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปZ สถานที่ 

1. การรับสมัคร ระหว�างวันที่  8 – 30  มีนาคม  2555 ยื่นใบสมัครสมัครด$วยตนเอง   
2. ประกาศรายช่ือผู#มีสิทธิสอบ วันที่  5  เมษายน  2555  - 
3. สอบประเมินสมรรถนะ 
    - ความรู$ความสามารถทั่วไป 
    - ความรู$ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
    - ความสามารถในการใช$คอมพิวเตอร2 

จะแจ$งให$ทราบภายหลัง 
ณ ฝtายทรัพยากรบุคคล  ช้ัน  ๖ 

อาคารสยามบรมราชกุมารี 
สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี 

4. ประกาศรายช่ือผู#มีสิทธิสอบสัมภาษณ1 จะแจ$งให$ทราบภายหลัง  - 
5. สอบสัมภาษณ1 จะแจ$งให$ทราบภายหลัง  - 
6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก จะแจ$งให$ทราบภายหลัง  - 

 
หมายเหตุ :  

ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพ , ตําแหน�งพนักงานช�วยเหลือคนไข$ (PN) , ตําแหน�งพนักงานช�วยเหลือคนไข$ 
สามารถยื่นใบสมัครและกรอกแบบฟอร2มใบสมัครด$วยตนเอง  ได$ที่สํานักงานการพยาบาล  กลุ�มภารกิจบริการวิชาการ  
ช้ัน 3  อาคารมหิตลาธิเบศร  สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี  หรือ โทร. 0-2354-8330   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


