
 
 

 

ประกาศกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ส านักงานอธิการบดี 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพือ่สอบคัดเลอืกเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 

                                                  ------------------------------------------------------------- 
 ดว้ยกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์
จะรับสมคัรคดัเลือกเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้สังกดักองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี ส านกังาน-
อธิการบดี ตามความในขอ้ ๑๐ แห่งประกาศสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เร่ือง ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั- 
เกษตรศาสตร์ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ลงวนัท่ี ๑๘ กนัยายน ๒๕๔๖ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๐ และ  
(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓  ลงวนัท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายไดข้องส านกังานอธิการบดี เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายไดข้องส านกังานอธิการบดี  ลงวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  จึงประกาศรับสมคัร
คดัเลือก  ดงัต่อไปน้ี  
๑.  ต าแหน่งทีจ่ะจ้าง 
 ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี จ  านวน ๑๕ ต าแหน่ง ๔๖ อตัรา 

๒.  คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลอืก 

 ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งมีคุณสมบติั  ตามขอ้ ๑๒ ประกาศสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   
เร่ือง  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดแนบทา้ย 
ประกาศน้ี 
๓.  วนั เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก ขอและยืน่ใบสมคัรไดท่ี้หน่วยการเจา้หนา้ท่ี งานบริหารและธุรการ 
กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ชั้น ๒  ต้ังแต่วันที ่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖   

ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   ทุกวนั เวน้วนัหยดุราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ โทร. ๐-๒๙๔๒ -
๘๙๘๑-๕  ต่อ ๗๓๔, ๗๐๔ 
๔.  เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะต้องน ามายืน่ในการสมัครเข้ารับการคัดเลอืก 
 ๔.๑  ใบสมคัร ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการก าหนด ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้ความและลงนามดว้ย
ลายมือของตนเอง (ลายเซ็นช่ือของผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกในใบสมคัรและบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้รับการคดัเลือก
เป็นหลกัฐานส าคญัในการยืนยนัตวับุคคล  ฉะนั้น การเซ็นช่ือเก่ียวกบัการคดัเลือกทุกคร้ังตอ้งเหมือนกนั) 
 ๔.๒  รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แวน่ตาด า ขนาด ๑½ x ๒ น้ิว  ซ่ึงถ่ายไวค้ร้ังเดียวกนัไม่เกิน  
๑ ปี (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) จ านวน ๓ รูป 
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 ๔.๓  ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา  ส าเนาปริญญาบตัร หรือ ส าเนาประกาศนียบตัร และใบรับรอง-
คุณวฒิุ (Transcript)  เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามประกาศรับสมคัร  
 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔.๕  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔.๖  ส าเนาเอกสารการเปล่ียนค าน าหนา้ช่ือ หรือเปล่ียนช่ือหรือเปล่ียนนามสกุล (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียน) 
เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนงัสือหยา่ จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔.๗  เอกสารอ่ืน ซ่ึงแสดงคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดตามประกาศ 
รับสมคัรสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ หนงัสือรับรองการผา่นงาน 
 ๔.๘  กรณีเพศชายตอ้งมีส าเนาใบส าคญัทางทหาร (ใบสด.๘, สด.๙, หรือ สด.๔๓) มาแนบประกอบ
หลกัฐานการสมคัรดว้ย (เฉพาะเพศชาย) 
 ๔.๙   ส าเนาใบขบัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล และ ชนิดท่ี ๒ ของกรมการขนส่งทางบก (เฉพาะต าแหน่ง-
พนักงานขับรถยนต์) 
 ๔.๑๐  ใบรับรองแพทยแ์สดงวา่ไม่เป็นโรคตอ้งหา้มตามกฎ  ก.พ. ฉบบัท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)  ซ่ึงออกให้ 
ไม่เกิน ๑ เดือน 
๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ใหผู้ส้มคัรช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรคนละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมคัรจะไม่จ่ายคืนใหเ้ม่ือ 
ประกาศรายช่ือวา่เป็นผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือกแลว้ 
 

๖.  หลกัสูตรวิธีการคัดเลอืก และเกณฑ์การตัดสิน 
 ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดของแต่ละต าแหน่งแนบทา้ยประกาศน้ี 
 

๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลอืก วนัเวลา และสถานทีส่อบ 
 รายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือก วนั เวลา สถานท่ีท าการคดัเลือก และระเบียบเก่ียวกบัการคดัเลือก  
จะประกาศใหท้ราบในวนัพุธท่ี ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๕๖       ดูไดท่ี้บอร์ดประชาสัมพนัธ์ กองยานพาหนะอาคาร- 
และสถานท่ี และ www.vehicle.ku.ac.th 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

              ประกาศ  ณ  วนัท่ี           พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
        
  
  

        (นายนิพนธ์   ล้ิมแหลมทอง) 
                รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพฒันากายภาพ 
ท่ี   ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๘/ว. 
เรียน  หวัหนา้ส่วนราชการหรือเทียบเท่าในระดบั คณะ ส านกั สถาบนั กอง โครงการจดัตั้งวทิยาเขต 
 เพื่อโปรดปิดประกาศ 

 

http://www.vehicle.ku.ac.th/
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 
ลงวนัที ่        พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

........................................................................................ 
ต าแหน่งที ่ ๑  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๑๐,๙๗๐ บาท   
สังกดังานบริหารและธุรการ  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน ๑ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.   เพศชาย หรือ เพศหญิง 
  ๒.  อายตุั้งแต่ ๒๒ – ๓๕ ปี 
  ๓.  ไดรั้บปริญญาตรี ทุกสาขา ยกเวน้ ทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และศิลปกรรม  
  ๔.   มีความรู้ความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยมีเอกสารรับรอง 
ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.   มีความรู้การบริหารงานทัว่ไปงานดา้นประกนัคุณภาพ งานบริหารความเส่ียง อยา่งเหมาะสม
ปฏิบติังานในหนา้ท่ี  
  ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน กฎหมาย วา่ดว้ยระเบียบ 
บริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
  ๓.    มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ของประเทศไทย 
  ๔.    มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
  ๕.     มีความสามารถในการศึกษา หาขอ้มูล วเิคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
  ๖.     มีความรู้ความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ี  
ความรับผดิชอบของต าแหน่ง 
หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  โดยวธีิการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๑.๑  ความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์ และสรุปเหตุผล 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการใหส้รุปความหรือ
ใหจ้บัประเด็นในขอ้ความหรือเร่ืองราว หรือให้วเิคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม หรือให้หาแนวโนม้ หรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามขอ้มูลหรือ สมมติฐาน หรือใหศึ้กษาวเิคราะห์
และสรุปเหตุผลโดยการอยา่งอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดงักล่าว   
 ๒.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  โดยวธีิการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
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 ๓.  ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีจากประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา 
และประวติัการท างานของผูเ้ขา้สอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ความ- 
สามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทศันคติ การปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน รวมทั้งสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอยา่งอ่ืน เป็นตน้ 
  ทั้งน้ี  โดยใหผู้ส้มคัรสอบสัมภาษณ์จะตอ้งผา่นการสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป และ  
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้สิบ 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้สิบ
และไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัเงนิรายได้ 
ลงวนัที ่        พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

........................................................................................ 
ต าแหน่งที ่ ๒  ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๗,๗๐๐ บาท   
สังกดังานอาคารและสถานท่ี  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน ๒ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
๒. อายตุั้งแต่ ๑๘ – ๔๐  ปี 
๓. ไดรั้บวฒิุ ปวช. หรือเทียบเท่าไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี สาขา ทางบริหารธุรกิจ บญัชี การตลาด   

คอมพิวเตอร์ การจดัการ เลขานุการ พาณิชยกรรม หรือทางอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนดวา่ใหเ้ป็นคุณสมบติัส าหรับ
ต าแหน่งน้ีได ้
ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานบริหาร 
  ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน กฎหมาย วา่ดว้ยระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
  ๓.  มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ของประเทศไทย 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
  ๕.  มีความสามารถในการศึกษา หาขอ้มูล วเิคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
  ๖.  มีความรู้ความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ี  
ความรับผดิชอบของต าแหน่ง 
หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  โดยวธีิการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๑.๑  ความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์ และสรุปเหตุผล 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการใหส้รุปความหรือ
ใหจ้บัประเด็นในขอ้ความหรือเร่ืองราว หรือให้วเิคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม หรือให้หาแนวโนม้ หรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามขอ้มูลหรือ สมมติฐาน หรือใหศึ้กษาวเิคราะห์
และสรุปเหตุผลโดยการอยา่งอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดงักล่าว   
 ๒.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  โดยวธีิการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานในต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร 
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 ๓.  ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีจากประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา 
และประวติัการท างานของผูเ้ขา้สอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ความ- 
สามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทศันคติ การปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน รวมทั้งสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอยา่งอ่ืน เป็นตน้ 
  ทั้งน้ี  โดยใหผู้ส้มคัรสอบสัมภาษณ์จะตอ้งผา่นการสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป และ  
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้สิบ 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้สิบ
และไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 
ลงวนัที ่       พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

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

ต าแหน่งที ่ ๓  ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๗,๗๐๐ บาท   
สังกดังานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ  (อาคารจอดรถวภิาวดี) กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี   
ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน ๒ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑.   เพศชาย หรือ เพศหญิง 
๒. อายตุั้งแต่ ๑๘ – ๔๐ ปี 
๓. ไดรั้บวฒิุ ปวช. หรือเทียบเท่าไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี สาขา ทางบริหารธุรกิจ บญัชี การตลาด คหกรรม  

ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์ การเกษตร การจดัการ เลขานุการ การท่องเท่ียว การโรงแรม หรือทางอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด
วา่ใหเ้ป็นคุณสมบติัส าหรับต าแหน่งน้ีได ้
  ๔.   สามารถท างานเป็นผลดัได ้(ผลดัเชา้ปฏิบติังาน ตั้งแต่ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. และ  
ผลดับ่ายปฏิบติังาน ตั้งแต่ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.) ปฏิบติังานครบ ๔ วนั ก าหนดใหมี้วนัหยดุ ๑ วนั 
ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานบริหาร 
  ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน กฎหมาย วา่ดว้ยระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
  ๓.  มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ของประเทศไทย 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
  ๕.  มีความสามารถในการศึกษา หาขอ้มูล วเิคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
  ๖.  มีความรู้ความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ี  
ความรับผดิชอบของต าแหน่ง 
หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  โดยวธีิการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๑.๑  ความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์ และสรุปเหตุผล 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการใหส้รุปความหรือ
ใหจ้บัประเด็นในขอ้ความหรือเร่ืองราว หรือให้วเิคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม หรือให้หาแนวโนม้ หรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามขอ้มูลหรือ สมมติฐาน หรือใหศึ้กษาวเิคราะห์
และสรุปเหตุผลโดยการอยา่งอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดงักล่าว   
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 ๒.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  โดยวธีิการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานในต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร 
 ๓.  ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีจากประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา 
และประวติัการท างานของผูเ้ขา้สอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ความ- 
สามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทศันคติ การปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน รวมทั้งสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอยา่งอ่ืน เป็นตน้ 
  ทั้งน้ี  โดยใหผู้ส้มคัรสอบสัมภาษณ์จะตอ้งผา่นการสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป และ  
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้สิบ 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้สิบ
และไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๙ - 

 
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 

ลงวนัที ่       พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
........................................................................................ 

 

ต าแหน่งที ่ ๔  ช่างเทคนิค 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๙,๒๑๐ บาท   
สังกดังานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ (อาคารจอดรถบางเขน)  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี   
ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน ๑ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.   เพศชาย  
  ๒.  อายตุั้งแต่ ๒๑ – ๓๕ ปี 
  ๓.  ไดรั้บวฒิุ ปวส. หรือเทียบเท่าไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้าก าลงั 
  ๔.  หากมีประสบการณ์หรือใบรับรองผา่นงานดา้นระบบปรับอากาศจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไดดี้ 
  ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานซ่อมบ ารุง ระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร 
  ๓.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
ในหนา้ท่ี 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษา อยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  โดยวธีิการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๑.๑  ความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์ และสรุปเหตุผล 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการใหส้รุปความหรือ
ใหจ้บัประเด็นในขอ้ความหรือเร่ืองราว หรือให้วเิคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม หรือให้หาแนวโนม้ หรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามขอ้มูลหรือ สมมติฐาน หรือใหศึ้กษาวเิคราะห์
และสรุปเหตุผลโดยการอยา่งอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดงักล่าว   
 ๒.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  โดยวธีิการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานในต าแหน่งช่างเทคนิค 
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 ๓.  ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีจากประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา 
และประวติัการท างานของผูเ้ขา้สอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ความ-  
สามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทศันคติ การปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน รวมทั้งสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอยา่งอ่ืน เป็นตน้ 
  ทั้งน้ี  โดยใหผู้ส้มคัรสอบสัมภาษณ์จะตอ้งผา่นการสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป และ  
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้สิบ 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้สิบ
และไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๑ - 

 
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 

ลงวนัที ่       พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
....................................................................................... 

 

ต าแหน่งที ่ ๕  ช่างเทคนิค 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๗,๗๐๐ บาท   
สังกดังานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ (อาคารจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ)  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี   
ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน ๑ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.   เพศชาย  
  ๒.  อายตุั้งแต่ ๒๑ – ๓๕ ปี 
  ๓.  ไดรั้บวฒิุ ปวช. หรือเทียบเท่าไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้าก าลงั  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
๕. หากมีประสบการณ์หรือใบรับรองผา่นงานดา้นโสตทศันูปกรณ์ และระบบปรับอากาศ 

จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานดา้นช่างเทคนิค อยา่งเหมาะสมปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
  ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานซ่อมบ ารุง ระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร 
  ๓.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน กฎหมาย วา่ดว้ยระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษา อยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  โดยวธีิการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๑.๑  ความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์ และสรุปเหตุผล 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการใหส้รุปความหรือ
ใหจ้บัประเด็นในขอ้ความหรือเร่ืองราว หรือให้วเิคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม หรือให้หาแนวโนม้ หรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามขอ้มูลหรือ สมมติฐาน หรือใหศึ้กษาวเิคราะห์
และสรุปเหตุผลโดยการอยา่งอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดงักล่าว   
 ๒.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  โดยวธีิการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานในต าแหน่งช่างเทคนิค 
  
 



 
- ๑๒ - 

 
 ๓.  ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีจากประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา 
และประวติัการท างานของผูเ้ขา้สอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ความ-  
สามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทศันคติ การปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน รวมทั้งสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอยา่งอ่ืน เป็นตน้ 
  ทั้งน้ี  โดยใหผู้ส้มคัรสอบสัมภาษณ์จะตอ้งผา่นการสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป และ  
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้สิบ 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้สิบ
และไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๓ - 

 
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 

ลงวนัที ่       พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
........................................................................................ 

 

ต าแหน่งที ่ ๖  ช่างไฟฟ้า 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๗,๗๐๐ บาท   
สังกดังานซ่อมบ ารุง  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน ๑ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.   เพศชาย  
  ๒.  อายตุั้งแต่ ๒๑ – ๓๕ ปี  
  ๓.  ไดรั้บวฒิุ ปวช. หรือเทียบเท่าไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี สาขาช่างไฟฟ้า หรือไฟฟ้าก าลงั 
  ๔.   มีความรู้ความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีเอกสารรับรอง 
  ๕.  หากมีประสบการณ์หรือใบรับรองผา่นงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการก่อสร้าง ซ่อมแซม ประกอบ ดดัแปลง ติดตั้ง และบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชเ้ป็นอยา่งดี 
  ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
ในหนา้ท่ี 
  ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษา อยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  โดยวธีิการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๑.๑  ความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์ และสรุปเหตุผล 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการใหส้รุปความหรือ
ใหจ้บัประเด็นในขอ้ความหรือเร่ืองราว หรือให้วเิคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม หรือให้หาแนวโนม้ หรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามขอ้มูลหรือ สมมติฐาน หรือใหศึ้กษาวเิคราะห์
และสรุปเหตุผลโดยการอยา่งอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดงักล่าว   
 ๒.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  โดยวธีิการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานในต าแหน่งช่างไฟฟ้า 
  
 
 
 



 
- ๑๔ – 

 
 ๓.  ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีจากประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา 
และประวติัการท างานของผูเ้ขา้สอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ความ- 
สามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทศันคติ การปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน รวมทั้งสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอยา่งอ่ืน เป็นตน้ 
  ทั้งน้ี  โดยใหผู้ส้มคัรสอบสัมภาษณ์จะตอ้งผา่นการสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป และ  
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้สิบ 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้สิบ
และไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๕ - 

 
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 

ลงวนัที ่       พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
........................................................................................ 

ต าแหน่งที ่ ๗  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
สังกดังานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน ๔ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. เพศชาย 
๒. อายตุั้งแต่ ๑๘ – ๔๕ ปี 
๓. ประถมศึกษาบริบูรณ์ ข้ึนไป 

ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ีพนกังานรักษาความปลอดภยั 
  ๒.  สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผลดัได ้ โดยปฏิบติังานต่อเน่ือง ๘ ชัว่โมงต่อวนั  และปฏิบติังาน  
๔ วนั หยดุ ๑ วนั ได ้
  ๓.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน-
ในหนา้ท่ี 
  ๔.  มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก 
  โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๖ - 

 
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 

ลงวนัที ่       พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
........................................................................................ 

 

ต าแหน่งที ่ ๘  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
สังกดังานรักษาความปลอดภยั  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน ๑๐ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
๒. อายตุั้งแต่ ๑๘ ปีข้ึนไป 
๓. ประถมศึกษาบริบูรณ์ ข้ึนไป 

ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ีพนกังานรักษาความปลอดภยั 
  ๒.  สามารถปฏิบติังานเป็นผลดัได ้ โดยปฏิบติังานต่อเน่ือง ๘ ชัว่โมงต่อวนั และปฏิบติังาน  
๔ วนัหยดุ ๑ วนั ได ้
  ๓.    มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
ในหนา้ท่ี 
  ๔.    มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก 
  ๑.  สอบภาคปฏิบติั ๑๐๐     คะแนน 
  ๒.  สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐     คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๗ - 

 
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 

ลงวนัที ่       พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
........................................................................................ 

 

ต าแหน่งที ่๙  พนักงานทัว่ไป 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
สังกดังานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ  (อาคารจอดรถบางเขน) กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี   
ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน ๒ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. เพศชาย หรือ หญิง 
๒. อายตุั้งแต่ ๑๘ ปีข้ึนไป 
๓. ประถมศึกษาบริบูรณ์ ข้ึนไป 

ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการดูแลรักษาท าความสะอาดอาคาร ห้องสุขา สถานท่ี  
ท าสวน และดูแลรักษาตน้ไม ้
  ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ี 
  ๓.    มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก 
  โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐     คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๘ - 

 
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 

ลงวนัที ่       พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
........................................................................................ 

 

ต าแหน่งที ่ ๑๐  พนักงานทั่วไป 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
สังกดังานสวนและรักษาความสะอาด  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน ๑๒ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
๒. อายตุั้งแต่ ๑๘ ปีข้ึนไป 
๓. ประถมศึกษาบริบูรณ์ ข้ึนไป 

ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการท าสวน ตดัแต่งก่ิงไม ้รดน ้าตน้ไม ้และดูแลรักษาตน้ไม ้
  ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ี 
  ๓.    มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก 
  โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐     คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๙ - 

 
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 

ลงวนัที ่       พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
........................................................................................ 

 

ต าแหน่งที ่ ๑๑  พนักงานทั่วไป 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
สังกดังานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน ๑ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.   เพศชาย 
  ๒.  อายตุั้งแต่ ๑๘ ปี  ข้ึนไป 
  ๓.  ประถมศึกษาบริบูรณ์ ข้ึนไป 
ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบังานก่อสร้าง   

๒.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ี 
  ๓.    มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
หลกัสูตรและวธิีการคดัเลอืก 
  โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐     คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 
ลงวนัที ่       พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

........................................................................................ 
ต าแหน่งที ่ ๑๒  คนสวน 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
สังกดังานสวนและรักษาความสะอาด  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน  ๒ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
๒. อายตุั้งแต่ ๑๘ ปีข้ึนไป 
๓. ประถมศึกษาบริบูรณ์ ข้ึนไป 

ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการท าสวน ตดัแต่งก่ิงไม ้รดน ้าตน้ไม ้และดูแลรักษาตน้ไม ้
  ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ี 
  ๓.    มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก 
  โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐     คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 
ลงวนัที ่      พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

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

 
ต าแหน่งที ่ ๑๓  พนักงานสถานที่ 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
สังกดังานสวนและรักษาความสะอาด  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน ๑ อตัรา 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย หรือ เพศหญิง 
  ๒.  อายตุั้งแต่ ๑๘ ปีข้ึนไป 
  ๓.  ประถมศึกษาบริบูรณ์ ข้ึนไป 
ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการท าสวน ตดัแต่งก่ิงไม ้รดน ้าตน้ไม ้และดูแลรักษาตน้ไม ้
  ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ี 
  ๓.    มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
หลกัสูตรและวธีิการคัดเลอืก 
  โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐     คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 
ลงวนัที ่       พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

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

ต าแหน่งที ่ ๑๔  พนักงานขับรถยนต์ 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท  
สังกดังานยานพาหนะ  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน  ๒ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย 
  ๒.  อายตุั้งแต่ ๒๑ ปีข้ึนไป 
  ๓.  ประถมศึกษาบริบูรณ์ ข้ึนไป 
ความรู้ความสามารถและคุณสมบัตทิีต้่องการ 

๑. มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการดูแล และบ ารุงรักษารถยนต ์ สามารถขบัรถโดยสาร- 
ขนาดใหญ่ และรถบรรทุกหกลอ้ ได ้
  ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ี 
   ๓.  มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก 
  ๑.   สอบภาคปฏิบติั  

๒.   สอบสัมภาษณ์  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๓ - 

 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมัครคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 
 ลงวนัที ่       พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

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

ต าแหน่งที ่ ๑๕  พนักงานขบัรถยนต์ (ขบัรถยนต์โดยสารสวสัดกิาร หรือ รถรางนนทรี) 
 เพือ่จา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท  
สังกดังานยานพาหนะ  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน  ๔ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.   เพศชาย 
  ๒.   อายตุั้งแต่ ๒๑ ปี ข้ึนไป 
  ๓.   ประถมศึกษาบริบูรณ์ ข้ึนไป 
ความรู้ความสามารถและคุณสมบัตทิีต้่องการ 
  ๑.   มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการดูแล และบ ารุงรักษารถยนต ์
  ๒.  สามารถปฏิบติังานในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ได ้
  ๓.  สามารถท างานนอกเวลาราชการ (เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๓๐ น.)  วนัหยดุราชการ และวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์(เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) ได ้ โดยมีค่าตอบแทน คือ:- 
   ๓.๑  ค่ารอบ ๆ ละ ๕ บาท (วนัจนัทร์ -  วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.) 
   ๓.๒  ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ วนัละ ๒๐๐ บาท ไม่มีค่ารอบ (วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๓๐ น.) 
   ๓.๓  ค่าตอบแทนวนัหยดุราชการ วนัละ ๔๒๐ บาท (วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์และวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) 
  ๔.  มีความประพฤติดี ช่ือสัตย ์สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
 
หลกัสูตรและวธีิการคัดเลอืก 
  ๑.    สอบภาคปฏิบติั  

๒.   สอบสัมภาษณ์  
   
 
 
 
 
 

 


