
 
ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
--------------------------------------- 

  ด้วยสถานพยาบาล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะ
ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถานพยาบาล 
ส านักงานอธิการบดี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของ
ส านักงานอธิการบดี เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ของส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้  
 
๑.  ต ำแหน่งที่จะจ้ำงและแต่งตั้ง 
  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  จ านวน  ๑  อัตรา 
 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๒  ข้อ ๑๓ ของประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๒.๑ ของ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เรื่อง  ระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและมายื่นใบสมัคร ที่งานธุรการ ฝ่าย
บริหาร  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อาคาร  ๒ ชั้น ๓  ตั้งแต่วันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗       
ถึงวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ               
(พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง) 
 
๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 ๔.๑  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความ และลงนาม
ด้วยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชนผู้
เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้ง
ต้องเหมือนกัน) 
 ๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ ½ x ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 



 ๔.๓  ส าเนาปริญญาบัตร หรอื ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ตามระบุในต าแหน่ง) และใบคะแนนแสดง
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด 
 ๔.๔  ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ๔.๕  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยน) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า ส าหรับหญิงที่ท าการสมรสแล้ว เป็นต้น 
  ๔.๖  เอกสารแสดงความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๔.๗  กรณีเพศชาย ต้องมีส าเนาใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓) มาแนบประกอบ
หลักฐานการสมัครด้วย (เฉพาะเพศชาย) 
 ๔.๘ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖) ซี่งออกให้ไม่
เกิน ๑ เดือน 
 
๕.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
 ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้
เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
 
๖.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่ท ำกำรคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ
กำรคัดเลือก 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
จะประกาศให้ทราบในวันอังคำรที ่ ๑๓  มกรำคม   ๒๕๕๘  ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล หรือดู
ผ่านเว็บไซต์ www.inf.ku.ac.th 
 
๗.  หลักสูตรวิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน 
 ปรากฏอยู่ในรายละเอียดของแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
                                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
   
        นงเยาว์  อัศวเลิศแสง 
                                                       (แพทย์หญิงนงเยาว์   อัศวเลิศแสง) 
                                                                      ผู้อ านวยการสถานพยาบาล 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น                                  
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้   ลงวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

................................... 
ต ำแหน่งพยำบำล 
 เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ขั้น ๑๐,๙๗๐.๐๐ บวกเงินค่าครองชีพ 
๑,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัดสถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาล   ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานดื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย หรือปฏิบัติงาน
พยาบาลในฐานผู้ช่วยแพทย์ในการรักษา บ าบัด หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค เพ่ือให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย 
(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และทันเวลา 
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ผลงานทางด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๔) ร่วมวางแผน โครงการ และประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานพยาบาลลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานการบริการพยาบาล 
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และ
แก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา และชี่แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เอให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(๒.) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการพยาบาล รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการพยาบาล เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 



สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการพยาบาล 
 
หลักสูตร และวิธีกำรคัดเลือก  (ใช้เวลาในการสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาท)ี 
 ๑. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
ทดสอบความสามรถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นใน
ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือให้
หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอ่ืนและการใช้ภาษาไทย 
 ๒. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งพยาบาล 
 ๓. ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา 
และประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ และ
ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
 
ส่วนรำชกำรเจ้ำของอัตรำ 
-  ฝ่ายการพยาบาล  สถานพยาบาล  ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑ อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


