
 

 

 

 
 
 
 

ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง  ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

--------------------------------------- 
  ตามที่สถานพยาบาลได้ด าเนินการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่ง
นักวชิาการเงินและบัญชี  ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และต าแหน่งพนักงานขับรถยนต ์ ไปเรียบร้อยแล้ว  
บัดน้ีสถานพยาบาลใคร่ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
๑.  ต ำแหน่งที่จะจ้ำงและแต่งตั้ง 
  ปรากฎอยู่ในรายละเอยีดแนบท้ายประกาศนี ้จ านวน  ๓  ต าแหน่ง  จ านวน  ๖  อัตรา 
 
๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  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 าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 
๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและมายื่นใบสมัคร ที่งานธุรการ ฝ่าย
บริหาร  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อาคาร  ๒ ชั้น ๓  ตั้งแต่วันที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙    
ถึงวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๙ 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 การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้อง
เหมือนกัน) 
 ๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ ½ x ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
 ๔.๓  ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ตามระบุในต าแหน่ง) และใบคะแนนแสดง
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด 
 ๔.๔  ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 



 ๔.๕  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ
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 (เฉพำะเพศชำย) 
 ๔.๘ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖) ซี่งออกให้ไม่
เกิน ๑ เดือน 
 
๕.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
 ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้
เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
 
๖.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่ท ำกำรคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ
กำรคัดเลือก 
 รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
จะประกาศให้ทราบในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
๗.  หลักสูตรวิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน 
 ปรากฎอยู่ในรายละเอยีดของแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

นงเยาว์  อัศวเลิศแสง     

 
                     (แพทย์หญิงนงเยาว์   อัศวเลิศแสง) 
                          ผู้อ านวยการสถานพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น                            
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลงวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

.................................. 
.ต ำแหน่งที่ ๑  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
 เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ขั้น ๑๐,๙๗๐.๐๐ บวกเงินค่าครองชีพ 
๑,๐๐๐.๐๐ บาท บวกค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัดสถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
 
ลักษณะงำนที่ปฎิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู ้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 ๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการรายได้ รายจ่าง
ประจ าปี พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการ
บัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงานเพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย 
(๒) ดูแล ก ากับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญ การรับ – การจ่าย เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดท าฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่าย
ในหมวดต่าง ๆ ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอน และการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จัดท าและ
ด าเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
(๓) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงานการเงิน
ต่าง ๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผน เพื่อให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดให้
เป็นปัจจุบัน 
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี 
ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และ
แก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(๒) ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
เข้าใจ หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 



 ๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี รวมทั้งตอบปัญหา
และขี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อให้บุคลากร
ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการเงินและบัญชี 
 
หลักสูตร และวิธีกำรคัดเลือก  (ใช้เวลาในการสอบ ๓ ชั่วโมง) 
 ๑. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
ทดสอบความสามรถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นใน
ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือให้
หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอื่นและการใช้ภาษาไทย 
 ๒. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๓. ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา 
และประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ และ
ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
 
ส่วนเจ้ำของอัตรำ 
-  ฝ่ายบริหาร  สถานพยาบาล  ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑ อัตรา 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบทา้ยประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็น                            

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลงวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
................................... 

ต ำแหน่งที่ ๒  ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ระดับ ปวส. ขั้น ๙,๒๑๐ บาท   สังกัด

สถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน  ๔  อัตรา 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ หรืองานบริการทั่วไป
ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

๑.  ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑)  ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่าง ๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการทั่วไปธุรการ เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก 

(๒)  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

(๓)  ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัต ิ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  ด้ำนกำรบริกำร 
(๑)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและ 

ภายนอกหน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไป 
(๒)  ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและ 

ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 
หลักสูตร และวิธีกำรคัดเลือก (ใช้เวลำในกำรสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นำที) 

๑. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
ทดสอบความสามรถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็น

ในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือ
ให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอื่นและการใช้ภาษาไทย 

๒. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานเวชระเบียน งานธุรการ 

งานพัสด)ุ 



๓. ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา 
และประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

๔. ภำคปฏิบัต ิ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน เช่น Word, Excel เป็นต้น 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ และ
ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
 
ส่วนเจ้ำของอัตรำ 

-  ฝ่ายการพยาบาล   สถานพยาบาล  ส านักงานอธิการบดี  จ านวน ๒ อัตรา (งานเวชระเบียน) 
-  ฝ่ายบริหาร   สถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี  จ านวน ๑ อัตรา (งานธุรการ) 
-  ฝ่ายทันตกรรม สถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี  จ านวน ๑ อัตรา (งานเวชระเบียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น                            
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลงวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

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



ต ำแหน่งที่ ๓  พนักงำนขับรถยนต์ 
 เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๘๔๐.๐๐ บาท บวก
เงินค่าครองชีพ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัด ฝ่ายบริหาร สถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑ อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑.  จบชั้นประถมศึกษาขึ้นไป 
๒.  เพศชาย 
๓.  อายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
๔.  มีใบขับขี่รถยนต ์

 
ควำมรู้ควำมสำมรถ และคุณสมบัติที่ต้องกำร 

๑.  มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการดูแล และบ ารุงรักษารถยนต์ได้เป็นอย่างดี 
๒.  มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่   
ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

๓.  มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
 

หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
๑.  สอบภำคปฏิบัต ิ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 

๑.๑  ทดสอบขับรถพยาบาล 
๑.๒  ไดร้ับการสอนวิธีฝึกช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมทดสอบ 

๒.  สอบสัมภำษณ์  (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ  

และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้องละหกสิบ 
 
ส่วนเจ้ำของอัตรำ 

ฝ่ายบริหาร  จ านวน  ๑  อัตรา 
  

 
 
 

 


