
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่  12/2560 

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

      ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
เพื่อมาปฏิบัติงาน  ณ  ศูนย์การแพทย์ฯ  คณะแพทยศาสตร์  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29  มาตรา 34  
และมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559  ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่                 
24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  เรื่อง  การมอบอํานาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติการแทน  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

 1. ตําแหน่งและอัตราค่าจ้าง 
                     พยาบาล(ประจํางานป้องกันและควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาล) จํานวน  1  อัตรา  
 อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนอ่ืนๆ   
 1.  อัตราจ้าง  17,200  บาท 
 2.  ค่าสาขาขาดแคลน 3,000 บาท   
 3.  พ.ต.ส. 1,500  บาท 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 2.1 คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล            
พ.ศ. 2559 ตามข้อ 9 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่
มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

2. เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน                

ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ 
5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที่ กบบ. กําหนด 
6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการช่ัวคราว 
7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่

ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
/ 8. เป็นผู้เคย ... 



- หน้าที่ 2 - 
8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย 
9. เป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็น

การขัดขวางต่อการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององค์กร 
10. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้า

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืน 
     2.2 วุฒิการศึกษาสําหรับการสมัคร 

        สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  ทางพยาบาลศาสตร์  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถ้ามี
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

 3. ข้อกําหนดภาระงาน(Job Description)  มีภาระงานที่ต้องปฏิบัติ  ดังเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

  4. หลักฐานทีใ่ช้สมัคร 
           4.1   สําเนาวุฒิการศึกษา(Transcript), สําเนาใบปริญญาบัตร  พร้อมนําฉบับจริงมาแสดงด้วย    
           4.2   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 3x4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  
                   1 ปี จํานวน 1 รูป 
          4.3  สําเนาบัตรประชาชน   สําเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือตัว  กรณีเพศชายแนบหลักฐาน  

        การผ่านการเกณฑ์ทหาร  กรณสีมรสแนบทะเบียนสมรส 
 4.4  หนังสือรับรองการทํางาน (ถ้ามี) 

 5. สถานที่รับสมัคร 
  ย่ืนหลักฐานการสมัครได้ที่ห้องงานทรัพยากรมนุษย์  ช้ัน 4  อาคารคณะแพทยศาสตร์  อําเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก  หรือส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ที่  งานทรัพยากรมนุษย์  ศูนย์การแพทย์ฯ  62  ม.7  ถนนรังสิต                   
-  นครนายก  อํ าเภอองครักษ์   จั งหวัดนครนายก  26120  โดยสามารถดาวน์ โหลดใบสมัครไ ด้ที่

http://med.swu.ac.th/msmc/ 

 6. กําหนดวัน   และเวลาการรับสมัคร 
           สามารถสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   ในวันและเวลาราชการ   

 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิส์อบ 
 สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ  กําหนดการสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบ
เก่ียวกับการสอบใน วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ณ  บอร์ดงานทรัพยากรมนุษย์  ช้ัน 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์
และช้ัน6  ศูนย์การแพทย์ฯ  อําเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  หรือทาง  http://medicine.swu.ac.th/msmc/  

 8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
     คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์   

/9.ประกาศผล... 



- หน้าที่ 3 - 

 9. ประกาศผลการคัดเลือก 
                     ประกาศผลการคัดเลือก  ณ   บอร์ดงานทรัพยากรมนุษย์  ช้ัน 4  อาคารเรียนและปฏิบัติการ            
คณะแพทยศาสตร์   และช้ั น 6 ศู นย์ การแพทย์ฯ  อํ าเภอองครั กษ์   จั งหวั ดนครนายก  หรื อทาง 
http://medicine.swu.ac.th/jobmsmc/ โดยจะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและขึ้นบัญชีผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์                 
ร้อยละ 60 ขึ้นไปไว้ เพ่ือเรียกบรรจุในโอกาสต่อไป  และจะยกเลิกบัญชีเมื่อมีอายุ 2 ปีขึ้นไป  หรือเมื่อมีการ
ประกาศรับสมัครใหม่ในตําแหน่งเดิม 

 10. หลักเกณฑ์การบรรจุ 
    ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัวเพ่ือแต่งต้ังการบรรจุ  โดยให้ผู้ ไ ด้รับการบรรจุ                 
และแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไปทําสัญญาการปฏิบัติงานพร้อมจัดหาบุคคลมาค้ําประกันการทํางานทั้งน้ี
การต่อสัญญาจ้างและการเพ่ิมค่าจ้างจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน   หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี  โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทรัพยากรมนุษย์ โทร.037 – 395 – 451 – 5  
ต่อ 60424 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงนนัทนา  ชุมช่วย  

  

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงนันทนา  ชุมช่วย) 
                                                                           ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์ฯ  ปฏิบัติการแทน 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ครั้งท่ี  12/2560 

----------------------------------------------------------------------------- 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ใบกําหนดหน้าท่ีงาน (Job Description)  
ชื่อตําแหน่งงาน :  พยาบาล ฝ่าย/หน่วย : งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
ผู้บังคับบัญชา :   

วัตถุประสงค์ของตําแหน่งงาน (Job Purpose) 
ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลและงานที่เก่ียวข้องตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

ภาระงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities)  
ความรับผิดชอบหลัก

(Key Responsibilities) 

1. การเฝ้าระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล (Surveillance System)
1.1 จัดทําแบบบันทึกการเฝ้าระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
1.2 รวบรวมและวิเคราะห์อัตราการติดเช้ือจากใบเฝ้าระวังการติดเช้ือที่ได้รับจากพยาบาลควบคุมการติด

เช้ือประจําหอผู้ป่วยทุกเดือน 
1.3 นําเสนออัตราการติดเช้ือให้แพทย์ควบคุมการติดเช้ือ (หัวหน้างาน) วินิจฉัย 
1.4 นําเสนออัตราการติดเช้ือให้คณะกรรมการควบคุมการติดเช้ือ ผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

รับทราบ และส่งให้งานเวชสถิติทุกเดือน 
1.5 นําอัตราการติดเช้ือในแต่ละเดือนมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

2. การให้ความรู้ (Education System) 
2.1 จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรระดับต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 
2.2 ให้ความรู้แก่บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ (Orientation) เก่ียวกับการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ

ในโรงพยาบาล 
2.3 จัดการอบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่บุคลากรขณะปฏิบัติงาน (Inservice education) และเผยแพร่นโยบาย

ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลให้บุคลากรทราบ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
2.4 ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลตามความต้องการที่อยู่ใน

ขอบเขตของหน่วยงานต่าง ๆ  
2.5 จัดทําคู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่

บุคลากรระดับต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้



แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พิจารณาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นไปได้ สําหรับโรงพยาบาล
2.7 จัดทํา ค้นคว้า รวบรวมเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันและควบคมุการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง 
3. ระบบการแยกผู้ป่วย (Isolation System) 

3.1 จัดทําคู่มือปฏิบัติเก่ียวกับการแยกผู้ป่วย นําเสนอให้หัวหน้างานและคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลพิจารณา ประกาศใช้เป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติ 

3.2 แจ้งนโยบายและระเบียบปฏิบัติการแยกผู้ป่วยให้คณะอนุกรรมการป้องกันควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลและผู้ปฏิบัติรับทราบ 

3.3 ควบคุมกํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย การแยกผู้ป่วยอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง 
3.4 ให้คําปรึกษาในการแยกผู้ป่วยแก่ผู้ปฏิบัติ 
3.5 ปรับปรุงพัฒนาระบบการแยกผู้ป่วยให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง 

4. การให้คําปรึกษาบุคลากรหลงัสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งผู้ป่วย (Consultation Postexposure 
Prophylaxis) 

4.1 รับแจ้งเหตุกรณีมีบุคลากรโดนเข็มทิ่มตําหรอืสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งผู้ป่วย 
4.2 ให้คําปรึกษาแก่บุคลากรที่โดนเข็มตําหรือสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งผู้ป่วย 
4.3 ส่งต่อบุคลากรที่สัมผสัเลือดหรือสารคัดหลั่งผู้ป่วยที่มคีวามเสี่ยงสูงแก่แพทย์ควบคุมการติดเช้ือ 
4.4 บันทึกรายงานการได้รับอุบัติเหตุจากการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยและสรุป นําเสนอ

คณะกรรมการ IC ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
5. ควบคุมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (Hospital Environment Control) 

5.1 จัดทําคู่มือปฏิบัติเก่ียวกับการแยกขยะ นําเสนอหัวหน้างานและคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการ
ติดเช้ือในโรงพยาบาล เพ่ือพิจารณาประกาศใช้เป็นนโยบาย 

5.2 แจ้งนโยบายการแยกขยะให้คณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลและผู้
ปฏิบัติรับทราบ 

5.3 ควบคุมกํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายการแยกขยะอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง 
5.4 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือในการ

ดําเนินการแยกขยะและกําจดัขยะ 
5.5 นําเสนอปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้คณะกรรมการ IC และผู้บริหารรับทราบ 

6. การดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล (Hospital employee health) 
6.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสุขภาพและรับวัคซีน 

(ไวรัสตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่) ตามความเหมาะสม 
6.2 จัดทําแผนดําเนินงานการป้องกันและควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ทีเ่ป็นโรคติดต่อ 

7. การสอบสวนโรค (Investigation of epidemic) 
7.1 ค้นหาการระบาดหรือความผิดปกติของการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
7.2 ปรึกษากับแพทย์ควบคุมการติดเช้ือและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7.3 ดําเนินการสอบสวน เพ่ือหาสาเหตุของการระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
7.4 นําผลท่ีได้จากการสอบสวนแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ และร่วมดําเนินการปรับปรงุแก้ไข 



8. การใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiogram and antibiotic System)
8.1 จัดทําแบบบันทึกประกอบการสั่งยาต้านจุลชีพ 
8.2 นําเสนอแบบบันทึกประกอบการสั่งยาต้านจุลชีพให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาและ

ประกาศใช้ 
8.3 รวบรวมข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพและวิเคราะห์ร่วมกับแพทย์ควบคุมการติดเช้ือ 
8.4 จัดทํา Antibiogram ร่วมกับแพทย์ควบคุมการติดเช้ือ นําเสนอคณะกรรมการ IC เพ่ือพิจารณาและ

ประกาศใช้ในโรงพยาบาล 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 

 

ขีดสมรรถนะหลัก  (Core  Competencies) 
Competency ระดับท่ีต้องการ

Core Competency  
- M = Merits = มีคุณธรรมและจริยธรรม  
- E = Excellence = มุ่งผลสําฤทธิ์และความเป็นเลิศในผลงาน  
- D = Devotion  to customers = มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสําคัญ  
- S = Social  Responsibility = มีความรับผิดชอบต่อสังคม, มุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
- W = Well  Being = ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร  
- U = Unity = สร้างความผูกพันและความรักในองค์กร 

 
 

คุณสมบัติประจําตําแหน่ง  (Job  Specification) 
จบปริญญาตรีสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ข้ันหนึ่ง และผ่านการสอบใบประกอบโรคศิลป์เรียบร้อยแล้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


