ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
--------------------------------------ตามที่สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงคจะดําเนินการ
คัดเลือกเพื่อจาง และแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดสถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของสํานักงานอธิการบดี เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของสํานักงานอธิการบดี
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน ๓ ตําแหนง จํานวน ๓ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ของประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๒.๑ ของประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและมายื่นใบสมัคร ที่หนวยธุรการ งานบริหาร
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคาร ๒ ชั้น ๔ ตั้งแตวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ (พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครเขารับการคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความ และลงนามดวยลายมือ
ของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในใบสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชนผูเขารับการคัดเลือกเปน
หลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งตองเหมือนกัน
๔.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ ½ x ๒ นิ้ว ถายไวครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป
(นับถึงวันปดรับสมัคร จํานวน ๓ รูป
๔.๓ สําเนาปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ตามระบุในตําแหนง และใบคะแนนแสดง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียด
๔.๔ สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ
๔.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน เชน
สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว เปนตน

๔.๖ เอกสารแสดงความรู ความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร
๔.๗ กรณีเพศชาย ตองมีสําเนาใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓ มาแนบประกอบหลักฐาน
การสมัครดวย (เฉพาะเพศชาย
๔.๘ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖ ซี่งออกใหไมเกิน ๑
เดือน
๕. คาธรรมเนียมการสมัคร
ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ ๑๐๐ บาท
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก จะ
ประกาศใหทราบในวันศุกรที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่บอรดประชาสัมพันธสถานพยาบาล หรือดูผานเว็บไซต
www.inf.ku.ac.th
๗. หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน
ปรากฏอยูในรายละเอียดของแตละตําแหนงแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นงเยาว อัศวเลิศแสง
(แพทยหญิงนงเยาว อัศวเลิศแสง
ผูอํานวยการสถานพยาบาล

รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
...................................
ตําแหนงที่ ๑ นายแพทย
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ขั้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัดสถานพยาบาล สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน
ดานการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ
(๒ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย เผยแพรผลงานทางดานวิชาการแพทย และสาธารณสุขเบื้องตน เพื่อพัฒนา
งานวิชาการ หรือพัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริม ควบคุม ปองกัน
เพื่อใหไดองคความรูทางวิชาการแพทยและสาธารณสุขที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน
(๓ ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑ ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงาน หรือหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกเพื่อใหเกิดความรวมมือ และ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือ
ความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑ ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(๒ จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการแพทย และสาธารณสุข เพื่อใหบุคลากรทั้ง
ภายในและภายอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ
มาตรการตาง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก (ใชเวลาในการสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือ สมมุติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอื่นและการ
ใชภาษาไทย
๒. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนายแพทย
๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบ และได
คะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ
สวนราชการเจาของอัตรา
งานการแพทย สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี

จํานวน ๑ อัตรา

รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
...................................
ตําแหนงที่ ๒ ผูปฏิบัติงานพยาบาล
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ระดับ ขั้น ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท บวกเงิน บวก
คาตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัดสถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใชความรู ความสามารถ
ปฏิบัติงานดานงานพยาบาล ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ ภายใตการกํากับ
ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑ ปฏิบัติงานการพยาบาลเบื้องตนที่ไมยุงยากซับซอนเพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลที่ถูกตอง
(๒ เฝาระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยที่ไมยุงยากซับซอน เพื่อดําเนินการพยาบาลเบื้องตน และแจงให
พยาบาลวิชาชีพทราบ
(๓ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อใหเครื่องมือพรอมใชใหบริการผูปวยตลอดเวลา
(๔ จัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบายของผูรับบริการ
๒. ดานการบริการ
(๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อ
อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานพยาบาล
(๒ ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก (ใชเวลาในการสอบ ๓ ชั่วโมง
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความสามรถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือ สมมุติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอื่นและการ
ใชภาษาไทย
๒. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล
๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม

เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบ และได
คะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ
สวนราชการเจาของอัตรา
งานพยาบาล สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑ อัตรา

รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
ตําแหนงที่ ๓ ตําแหนงพนักงานทั่วไป
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได อัตราจาง ๙,๐๐๐.๐๐ บาท สํานักงานอธิการบดี
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. เพศชาย หรือหญิง
๒. อายุ ตั้งแต ๒๐ – ๔๐ ป
๓. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ความรู ความสามารถและคุณสมบัติที่ตองการ
๑. มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับงานบาน เชน การทําความสะอาดผาที่ใชในงานการแพทย การพยาบาล
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ และสามารถแยกขยะติดเชื้อไดดี
๒. มีความรู ความเขาใจในงานดานการรักษาความปลอดภัยในอาคาร
๓. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
๔. ปฏิบัติงาน ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทํางาน
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ

๑๐๐ คะแนน

สวนราชการเจาของอัตรา
งานบริหาร สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑ อัตรา

