
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่  13/2560 

--------------------------------------------------- 
      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(หน่วยงานล้างไตทางช่องท้อง) 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
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม 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  และมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถ้ามี
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยโรคไตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

 3. ข้อกําหนดภาระงาน(Job Description)   มภีาระงานที่ต้องปฏิบัติ  ดังเอกสารท่ีแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

  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 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560   ในวันและเวลาราชการ   

 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิส์อบ 
 สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ  กําหนดการสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบ
เก่ียวกับการสอบใน วันที่  22  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  13/2560 

************************************* 
ตําแหน่งพยาบาล  (ประจําหน่วยงานล้างไตทางช่องท้อง) จํานวน  1  อัตรา 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ใบกําหนดหนา้ที่งาน (Job Description Form) 

ข้อมูลทั่วไป (Job Title) 
ชื่อตําแหน่ง(ไทย) พยาบาล 

วัตถุประสงค์ของตําแหน่งงาน (Job Purpose) 
ปฏิบัติงานพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยให้กระบวนการพยาบาลเพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยและมคีวามพึง
พอใจ รวมถึงสามารถวางแผนวินิจฉัยปัญหา  ดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสม  ติดต่อประสานงานกับทีมสห
สาขาวิชาชีพและลูกค้าภายในและภายนอกได้ 
คุณค่า  มีมาตรฐาน ผู้ป่วยปลอดภัย  พึงพอใจ  เน้นให้บริการผูป่้วยเป็นศูนย์กลาง  ครอบคลมุ Holistic approach 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
งานด้าน (Key 

Responsibilities) 
กิจกรรมหลัก (Key Activities) ผลทีค่าดหวัง (Key Expected 

Results) 
1.มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
การปฏิบัติการพยาบาล
ตามองค์กรกําหนด 

-บริหารความเสี่ยงเรื่องการใช้ยา
-ความรู้ทักษะ 5 โรค  ทีผู่้ป่วยเข้ารับ
การรักษาสูงสดุภายใน    หอผู้ป่วย 
-ความรูท้างการพยาบาลพ้ืนฐานที่จําเป็น 
-ความรู้พ้ืนฐานในเรื่องการป้องกันการ
ติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 

- อัตราการบริหารยาผิดพลาด 
- สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 

5 โรค ตามท่ีกําหนด 
- ทดสอบทักษะการปฏิบัติการ

พยาบาลหัตถการท่ีสําคัญ 
- การเข้าร่วมรับการอบรม 
- สถิติการเกิด sharp injury  
- up , การล้างมือ 

2.การปฏิบัติการพยาบาล
ภายใต้จริยธรรมจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพ 

-ข้อร้องเรียนพฤติกรรมบริการ
 
 

-     ไม่มีข้อร้องเรียนพฤติกรรมบริการ
 

3.มีความรู้และทักษะใน
การดูแลผู้ป่วยโดยใช้
กระบวนการพยาบาล 

-การเขียนบันทึกทางการพยาบาล
-การวางแผนการจําหน่ายและการสอน
สุขศึกษาใหกั้บผู้ป่วย 

- ความสมบูรณข์องบันทึกทางการ
พยาบาล 

- การวางแผนการจําหน่าย , การให้
สุขศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 



4.สามารถดูแลผู้ป่วย
ครอบคลุม  4 มิติ Holistic 
approach 

-การเขียนบันทึกทางการพยาบาล
-การให้ข้อมลูแก่ผู้ป่วย 

- ความสมบูรณข์องบันทึกทางการ
พยาบาล 

-  การสอบถามจากผู้ป่วย 
5.การปฏิบัติงานพยาบาล  
โดยคํานึงสทิธิของผู้ป่วย 

-ปฏิบัติตามแนวทางการพิทักษ์สิทธิ
ผู้ป่วย 10 ประการ 

- ไม่มีข้อร้องเรียนพฤติกรรมบริการ  
ในเรื่องการละเมิดสิทธิของผู้ป่วย 

6.ทักษะการติดต่อประสานงาน
กับทีมสหสาขาและลูกค้าภายใน
และภายนอก 

-ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน - ไม่มีใบอุบัติการณ์ในเรื่อง
พฤติกรรมบริการ 

- ความรวดเร็วถูกต้องในการติดต่อ
ประสานงาน 

7.การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพประจําหน่วยงาน  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
พัฒนาหน่วยงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

การเข้าร่วมกิจกรรมและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

- มีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ  เสนอความคิด
แลกเปลี่ยนและนวัตกรรม 

-  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่
ได้รับมอบหมาย QA , CQI 

คุณสมบัติประจําตําแหน่ง (Job Specifications) 
วุฒิการศึกษา (Education Background) 
         จบปรญิญาตรีสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหน่ึง และผ่านการสอบใบประกอบโรคศิลป์
เรียบร้อยแล้ว  (ถ้ามีประสบการณ์ทํางานเก่ียวกับผู้ป่วยโรคไตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 

ประสบการณก์ารทํางาน  (Professional Experiences) 
         ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาล
หรือด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับลักษณะงาน 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์
ต่างๆได้ 

ความสามารถประจําตําแหน่ง (Key Competencies) 
1. ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
      ได้รับปริญญาตรีหรือเทยีบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางการพยาบาล และได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการ
พยาบาลหรือด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับลักษณะ
งาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆได้ 
2.     ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  
        เข้าใจกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งและทราบว่าจะหาคําตอบจากที่ใดเมื่อมีข้อสงสัยใน



งานที่ปฏิบัติอยู่ 
3.     ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   
        สามารถบันทึกข้อมูลเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามท่ีคู่มือการใช้ระบุไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานได้ และสามารถใช้ในโปรแกรมต่าง  ๆในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 
4.     ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงาน  
         สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์  เข้าใจสํานวน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้องทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิง
เน้ือหา 
5.      ทักษะการคํานวณ  
         สามารถทําความเข้าใจข้อมูลตัวเลขได้อย่างถูกต้อง ใช้สูตรคณิตศาสตร์และเคร่ืองมือต่างๆในการ
คํานวณตัวเลขที่ซับซ้อนได้ 
6.       ทกัษะการบริหารจัดการข้อมูล   
          สามารถพยากรณ์หรอืสร้างแบบจําลอง (model) เพ่ือพยากรณ์หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
และสามารถออกแบบ เลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทําแบบจําลองต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
คุณสมบัติอ่ืนๆ (Other) 
มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  
SERVICE MINE 
ทักษะการฝึกอบรมท่ีจําเป็น 
1. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 2.  กิจกรรม 5 ส.
3.  Basic life Support 4.  การติดเช้ือภายในโรงพยาบาล 
5.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6.  Computer พ้ืนฐาน 
7.  การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 8.  ความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
9.  จริยธรรม กฎหมายวิชาชีพ 10.  หน่วยงานห้องคลอด  , ICU , OR  หน่วยงานที่
รับผู้ป่วยวิกฤต  ต้องได้รับการฝึกอบรม ACLS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


