
 

ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

--------------------------------------- 
  ตามท่ีสถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงคจะดําเนินการ
คัดเลือกเพ่ือจาง และแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดสถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของสํานักงานอธิการบดี เรื่อง  
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของสํานักงานอธิการบดี  
ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จงึประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังตอไปนี้ 

๑.  ตําแหนงท่ีจะจางและแตงตั้ง 
  ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน  ๓  ตําแหนง  จํานวน  ๓  อัตรา 
 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ ๑๒  ขอ ๑๓ ของประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เรื่อง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๒.๑ ของประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เรื่อง  ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 
๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและมายื่นใบสมัคร ท่ีหนวยธุรการ งานบริหาร  
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อาคาร  ๒ ชั้น ๔  ตั้งแตวันท่ี   ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒   ถึงวันท่ี              
๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ   (พักเท่ียง ๑ ชั่วโมง  
 
๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในการสมัครเขารับการคัดเลือก 
 ๔.๑  ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกขอความ และลงนามดวยลายมือ
ของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในใบสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชนผูเขารับการคัดเลือกเปน
หลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเก่ียวกับการคัดเลือกทุกครั้งตองเหมือนกัน  
 ๔.๒  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ ½ x ๒ นิ้ว ถายไวครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป 
(นับถึงวันปดรับสมัคร จํานวน ๓ รูป 
 ๔.๓  สําเนาปริญญาบัตร หรอื ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ตามระบุในตําแหนง และใบคะแนนแสดง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียด 
 ๔.๔  สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ 
 ๔.๕  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยน เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงท่ีทําการสมรสแลว เปนตน 



  ๔.๖  เอกสารแสดงความรู ความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
 ๔.๗  กรณีเพศชาย ตองมีสําเนาใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓ มาแนบประกอบหลกัฐาน
การสมัครดวย (เฉพาะเพศชาย  
 ๔.๘ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖ ซ่ีงออกใหไมเกิน ๑ 
เดือน 
 
๕.  คาธรรมเนียมการสมัคร 
 ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ ๑๐๐ บาท  
 
๖.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก 
 รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีทําการคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก จะ
ประกาศใหทราบในวันศุกรท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ท่ีบอรดประชาสัมพันธสถานพยาบาล หรือดูผานเว็บไซต 
www.inf.ku.ac.th 
 
๗.  หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 
 ปรากฏอยูในรายละเอียดของแตละตําแหนงแนบทายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
                                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๖  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
   
                  นงเยาว อัศวเลิศแสง 
                                                       (แพทยหญิงนงเยาว   อัศวเลิศแสง  
                                                                     ผูอํานวยการสถานพยาบาล 
 
             
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได      
ลงวันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒ 

................................... 
ตําแหนงท่ี ๑  นายแพทย 
 เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ข้ัน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัดสถานพยาบาล สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๑ อัตรา 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน
ดานการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
(๑  ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ 
(๒  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย เผยแพรผลงานทางดานวิชาการแพทย และสาธารณสุขเบื้องตน เพ่ือพัฒนา
งานวิชาการ หรือพัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริม ควบคุม ปองกัน
เพ่ือใหไดองคความรูทางวิชาการแพทยและสาธารณสุขท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน 
(๓  ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 ๓. ดานการประสานงาน 
(๑ ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงาน หรือหนวยงานท้ังภายใน และภายนอกเพ่ือใหเกิดความรวมมือ และ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
(๒. ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือ
ความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๔. ดานการบริการ 
(๑ ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการแพทยและสาธารณสุข รวมท้ังตอบปญหา 
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
(๒ จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานการแพทย และสาธารณสุข เพ่ือใหบุคลากรท้ัง
ภายในและภายอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตาง ๆ  
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
 
 



หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก  (ใชเวลาในการสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที  
 ๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล  โดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือใหหาแนวโนมหรือความ
เปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือ สมมุติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอ่ืนและการ
ใชภาษาไทย 
 ๒. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน  
ทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนายแพทย 
 ๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบ และได
คะแนนรวมท้ังสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
 
สวนราชการเจาของอัตรา 
  งานการแพทย  สถานพยาบาล  สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑ อัตรา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได      
ลงวันท่ี   ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒ 

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

ตําแหนงท่ี ๒  ผูปฏิบัติงานพยาบาล 
 เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ระดับ  ข้ัน ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท  บวกเงิน บวก
คาตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัดสถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จํานวน  ๑  อัตรา 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใชความรู ความสามารถ
ปฏิบัติงานดานงานพยาบาล  ตามคําสั่ง  หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ ภายใตการกํากับ 
ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา  แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้   

๑. ดานการปฏิบัติการ 
(๑ ปฏิบัติงานการพยาบาลเบื้องตนท่ีไมยุงยากซับซอนเพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีถูกตอง 
(๒ เฝาระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยท่ีไมยุงยากซับซอน เพ่ือดําเนินการพยาบาลเบื้องตน และแจงให
พยาบาลวิชาชีพทราบ 
(๓ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจรักษาพยาบาล เพ่ือใหเครื่องมือพรอมใชใหบริการผูปวยตลอดเวลา 
(๔ จัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับงานบริการ เพ่ือความปลอดภัยและความสุขสบายของผูรับบริการ 
 ๒. ดานการบริการ 
(๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือ
อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานพยาบาล 
(๒ ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ 
ภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล  
 
หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก  (ใชเวลาในการสอบ ๓ ชั่วโมง  
 ๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
ทดสอบความสามรถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล  โดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือใหหาแนวโนมหรือความ
เปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือ สมมุติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอ่ืนและการ
ใชภาษาไทย 
 ๒. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน  
ทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 
 ๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 



 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบ และได
คะแนนรวมท้ังสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
 
สวนราชการเจาของอัตรา 
  งานพยาบาล  สถานพยาบาล  สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑ อัตรา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 



รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได      
ลงวันท่ี  ๑๖  กันยายน   ๒๕๖๒ 

 
ตําแหนงท่ี ๓ ตําแหนงพนักงานท่ัวไป 

เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได อัตราจาง ๙,๐๐๐.๐๐ บาท  สํานักงานอธิการบดี  
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน  ๑  อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. เพศชาย  หรือหญิง 
๒. อายุ ตั้งแต  ๒๐ – ๔๐ ป 
๓. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   

 
ความรู ความสามารถและคุณสมบัติท่ีตองการ 

๑. มีความรู ความสามารถเก่ียวกับงานบาน เชน การทําความสะอาดผาท่ีใชในงานการแพทย การพยาบาล 
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ  และสามารถแยกขยะติดเชื้อไดดี 

๒. มีความรู  ความเขาใจในงานดานการรักษาความปลอดภัยในอาคาร 
๓. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี 

๔. ปฏิบัติงาน ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
๕. มีความประพฤติดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทํางาน 

 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ  ๑๐๐  คะแนน 
 
สวนราชการเจาของอัตรา 
 งานบริหาร  สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี   จํานวน  ๑  อัตรา  
 
 
 
 


