
 
ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
--------------------------------------- 

  ด้วยสถานพยาบาล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะด าเนินการ
คัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของส านักงานอธิการบดี เร่ือง  
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของส านักงานอธิการบดี  
ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้  
 
๑.  ต ำแหน่งที่จะจ้ำงและแต่งต้ัง 
  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน  ๔  ต าแหน่ง  จ านวน  ๕  อัตรา 
 
๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ ๑๒  ข้อ ๑๓ ของประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เร่ือง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๒.๑ ของประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เร่ือง  ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและมายื่นใบสมัคร ท่ีงานธุรการ ฝ่ายบริหาร  
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อาคาร  ๒ ชั้น ๓  ต้ังแต่วันที่   ๗   มิถุนำยน   ๒๕๖๑   ถึงวันที่              
๖   กรกฏำคม  ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ   (พักเท่ียง ๑ ชั่วโมง) 
 
๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำย่ืนในกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 ๔.๑  ใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการก าหนด ซ่ึงผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความ และลงนามด้วยลายมือ
ของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น
หลักฐานส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเก่ียวกับการคัดเลือกทุกคร้ังต้องเหมือนกัน)  
 ๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ ½ x ๒ นิ้ว ถ่ายไว้คร้ังเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
 ๔.๓  ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ตามระบุในต าแหน่ง) และใบคะแนนแสดง
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียด 
 ๔.๔  ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 



 ๔.๕  ส าเนาเอกสารการเปล่ียนค าน าหน้าชื่อ หรือเปล่ียนชื่อหรือเปล่ียนนามสกุล (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียน) เช่น 
ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า ส าหรับหญิงท่ีท าการสมรสแล้ว เป็นต้น 
  ๔.๖  เอกสารแสดงความรู้ ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ๔.๗  กรณีเพศชาย ต้องมีส าเนาใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓) มาแนบประกอบหลักฐาน
การสมัครด้วย (เฉพาะเพศชาย) 
 ๔.๘ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖) ซ่ีงออกให้ไม่เกิน ๑ 
เดือน 
 
๕.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
 ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อ
ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
 
๖.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่ท ำกำรคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับกำร
คัดเลือก 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีท าการคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก จะ
ประกาศให้ทราบในวันพุธที่  ๑๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๑  ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล หรือดูผ่านเว็บไซต์ 
www.inf.ku.ac.th 
 
๗.  หลักสูตรวิธกีำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน 
 ปรากฏอยู่ในรายละเอียดของแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ 
  
                                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๖   มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
   
                 นงเยาว์  อัศวเลิศแสง 
 
                                                       (แพทย์หญิงนงเยาว์   อัศวเลิศแสง) 
                                                                     ผู้อ านวยการสถานพยาบาล 
 
             
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
รายละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงและแต่งต้ังบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้      

ลงวันที่  ๖  มิถุนำยน  ๒๕๖๑ 
................................... 

ต ำแหน่งที่ ๑  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ขั้น ๑๓,๕๐๐.๐๐ บวกเงินค่าครองชีพ ๑,๕๐๐.๐๐ 
บาท สังกัดสถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการบริหารจัดการภายในส านักงาน หรือการบริหารงานท่ัวไป ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานดื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานท่ัวไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวม
ข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
(๒) ศึกษา รวมรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานสัญญาต่าง ๆ 
เป็นต้น 
(๓) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและเตรียมการส าหรับการประชุม บันทึก
เร่ืองเสนอท่ีประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพื่อให้การด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
(๔) ท าเร่ืองติดต่อกับหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆท้ังในประเทศ และต่างประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวก และเกิด
ความร่วมมือ 
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา และแก่
นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา และชี่แจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ีเอให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
 วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 
 ๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานท้ังภายใน และภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
(๒.) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานท่ัวไป รวมท้ังตอบปัญหาและชี้แจง
เร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 



(๒) จดัเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านการบริหารงานท่ัวไปเพื่อให้บุคลากรท้ังภายใน
และภายอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 
หลักสูตร และวิธีกำรคัดเลือก  (ใช้เวลาในการสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๑. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
ทดสอบความสามรถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือ
เร่ืองราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือให้หาแนวโน้มหรือความ
เปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอ่ืนและการ
ใช้ภาษาไทย 
 ๒. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 ๓. ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ และได้
คะแนนรวมท้ังส้ินไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
 
ส่วนรำชกำรเจ้ำของอัตรำ 
  งานบริหาร  สถานพยาบาล  ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑ อัตรา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงและแต่งต้ังบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้      
ลงวันที่  ๖  มิถุนำยน  ๒๕๖๑ 

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

ต ำแหน่งที่ ๒  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
 เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ขั้น ๑๓,๕๐๐.๐๐ บวกเงินค่าครองชีพ ๑,๕๐๐.๐๐ 
บาท บวกค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัดสถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
 
ลักษณะงำนที่ปฎิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) จดัท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการรายได้ รายจ่างประจ าปี 
พร้อมท้ังจัดท าแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคล่ือนไหวทางการเงิน ท้ังเงินในและเงินนอกงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใช้เป็นฐานข้อมูลท่ีถูกต้องตามระเบียบ วิธีการบัญชีของหน่วยงาน 
รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงานเพ่ือพร้อมท่ีจะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
(๒) ดูแล ก ากับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญ การรับ – การจ่าย เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดท าฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวด
ต่าง ๆ ด าเนินการเก่ียวกับงานขอโอน และการขอเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ จัดท าและด าเนินการต่าง ๆ ในด้าน
งบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความ
จ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
(๓) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ 
ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การ
ปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 
(๔) ศกึษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี ชี้แจง
รายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ เก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพ 
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา และแก่
นักศึกษาท่ีมาฝึกงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ีเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
 วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 
 ๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 



(๒) ชี้แจง และให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ หรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี รวมท้ังตอบปัญหาและขี้แจง
เร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ีเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  
(๒) จดัเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อให้บุคลากรท้ังภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้อง 
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการเงินและบัญชี 
 
หลักสูตร และวิธีกำรคัดเลือก  (ใช้เวลาในการสอบ ๓ ชั่วโมง) 
 ๑. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
ทดสอบความสามรถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือ
เร่ืองราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือให้หาแนวโน้มหรือความ
เปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอ่ืนและการ
ใช้ภาษาไทย 
 ๒. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๓. ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ และได้
คะแนนรวมท้ังส้ินไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
 
ส่วนรำชกำรเจ้ำของอัตรำ 
  งานบริหาร  สถานพยาบาล  ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑ อัตรา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงและแต่งต้ังบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้      
ลงวันที่  ๖  มิถุนำยน  ๒๕๖๑ 

................................... 
ต ำแหน่งที่ ๓  พนักงำนขับรถยนต์ 
 เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๒๐๐.๐๐ บาท บวกเงินค่า
ครองชีพ ๘๐๐.๐๐ บาท สังกัด   ส านักงานอธิการบดี สถานพยาบาล  จ านวน ๑ อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบติงานในหน้าท่ี 
๒.  เพศชาย 
๓.  อายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
๔.  มีใบขับขี่รถยนต์ 

 
ควำมรู้ควำมสำมรถ และคุณสมบัติที่ต้องกำร 

๑.  มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการดูแล และบ ารุงรักษารถยนต์ได้เป็นอย่างดี 
๒.  มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   กฎหมายว่า  

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนท่ี   ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี 

๓.  มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
 

หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
๑.  สอบภำคปฏิบัติ  (คะแนน ๑๕๐ คะแนน) 

๑.๑  ทดสอบขับรถพยาบาล 
๑.๒  ได้รับการสอนวิธีฝึกช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมทดสอบ 

๒.  สอบสัมภำษณ์  (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ  

และได้คะแนนรวมท้ังส้ินไม่ต่ ากว่าร้องละหกสิบ 
 
ส่วนเจ้ำของอัตรำ 

 งานบริหาร  สถานพยาบาล  ส านักงานอธิการบดี  จ านวน  ๑  อัตรา 
 งานการพยาบาล สถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี  จ านวน ๑ อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงและแต่งต้ังบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้      
ลงวันที่  ๖  มิถุนำยน  ๒๕๖๑ 

 
ต ำแหน่งที่ ๔ ต ำแหน่งพนักงำนทั่วไป 

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราจ้าง ๘,๒๐๐.๐๐ บาท บวกเงินค่าครองชีพ  
๘๐๐.๐๐ บาท  สังกัด  ส านักงานอธิการบดี  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน  ๑  อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

๑. เพศชาย  หรือหญิง 
๒. อายุ ตั้งแต่ ๑๘ – ๔๐ ปี 
๓. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและคุณสมบัติที่ต้องกำร 

๑. มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับงานบ้าน เช่น การท าความสะอาดผ้าท่ีใช้ในงานการแพทย์ การพยาบาล 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  และสามารถแยกขยะติดเชื้อได้ดี 

๒. มีความรู้  ความเข้าใจในงานด้านการรักษาความปลอดภัยในอาคาร 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

๔. ปฏิบัติงาน ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๕. มีความประพฤติดี  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 

 
หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 
 
ส่วนรำชกำรเจ้ำของอัตรำ 

 งานบริหาร  สถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี   จ านวน  ๑  อัตรา  
 
 
 
 


