
 
 

ประกาศกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ สํานักงานอธกิารบดี 
เรื่อง  รับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

                                    ------------------------------------------------------------- 
 ด้วยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มีความประสงค์จะรบัสมัครคัดเลือกเปน็พนกังานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้ สังกัดกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 
สํานักงานอธิการบดี ตามความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย- 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ  
(ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓  ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคลสําหรบั
พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้ของสํานกังานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสํานักงานอธิการบดี  ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  จึงประกาศรบัสมัคร
คัดเลือก  ดังต่อไปนี ้  
๑.  ตําแหน่งที่จะจ้าง 
 ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จํานวน ๑5 ตําแหนง่ ๕๕ อัตรา 
๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูม้ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ  ตามข้อ ๑๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
เรื่อง  ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศนี ้
๓.  วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและย่ืนใบสมัครได้ท่ีหน่วยการเจ้าหน้าท่ี งานบริหารและธุรการ 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ช้ัน ๒  ตั้งแต่วันท่ี ๑๘ มีนาคม 255๘ – 30 เมษายน 255๘    
ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
โทร. ๐-๒๙๔๒ -๘๙๘๑-๕  ต่อ ๗๓๔, ๗๓๙, ๗๐๔ 
๔.  เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องนํามายื่นในการสมคัรเข้ารับการคัดเลือก 
 ๔.๑  ใบสมัคร ตามแบบฟอรม์ท่ีคณะกรรมการกําหนด ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือ
ของตนเอง (ลายเซ็นช่ือของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบตัรประจําตัวผู้เข้ารับการคัดเลอืกเปน็หลักฐาน
สําคัญในการยืนยนัตัวบคุคล  ฉะนัน้ การเซ็นช่ือเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกนั) 
 ๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑½ x ๒ นิ้ว  ซ่ึงถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน  
๑ ปี (นบัถงึวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รปู 
 ๔.๓  สําเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา  และสําเนาประกาศนียบัตร   เฉพาะสําหรบัตําแหนง่  ตามประกาศ 
รับสมัคร  
 ๔.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน จาํนวน ๑ ฉบบั 
 ๔.๕  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบบั 
 ๔.๖  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ หรือเปลี่ยนช่ือหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยน)  
เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่า จํานวน ๑ ฉบบั 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที่  ๑  ผูป้ฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๗,๗๐๐ บาท   
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  สังกัดงานอาคารและสถานที่ (ศร.4)  กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน  ๑ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. เพศชาย 
2. อายุต้ังแต่ 22 – ๔๐  ปี 
3. ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทาง สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์   
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหน้าท่ีผูป้ฏบิัติงานโสตทศันศึกษา 
  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงานในหน้าที ่
  ๓.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งของประเทศไทย 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหน้าท่ี 
  ๕.  มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรปุเหตุผล 
  ๖.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 

หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๑.๑  ความสามารถในการศกึษาวิเคราะห์ และสรปุเหตุผล 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรปุเหตผุล  โดยการให้สรปุความหรือ 
ให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปล่ียนแปลงที่น่าจะเปน็ไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว   
  

๒.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขยีน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งผูป้ฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
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 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง่หน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
และประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความ- 
สามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เปน็ต้น 
  ท้ังนี้  โดยให้ผูส้มัครสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และ  
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหนง่  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสบิ 
เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเปน็ผูส้อบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสบิ 
และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสบิ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที ่ ๒  ผูป้ฏิบัติงานบรหิาร 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๗,๗๐๐ บาท   
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  สังกัดงานอาคารและสถานที่ (ศร.4)  กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน  ๑ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
๑. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
๒. อายุต้ังแต่ 22 – ๔๐  ปี 
๓. ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ สาขา ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด   

คอมพิวเตอร์ การจัดการ เลขานุการ พาณิชยกรรม หรือทางอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดว่าให้เปน็คุณสมบัติสําหรบั 
ตําแหนง่นี้ได้ 

4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
5.  มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหน้าท่ีผูป้ฏบิัติงานบริหาร 
  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงานในหน้าที ่
  ๓.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งของประเทศไทย 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหน้าท่ี 
  ๕.  มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรปุเหตุผล 
  ๖.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 

หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๑.๑  ความสามารถในการศกึษาวิเคราะห์ และสรปุเหตุผล 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรปุเหตผุล  โดยการให้สรปุความหรือให้
จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปล่ียนแปลงที่น่าจะเปน็ไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว   
  

๒.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขยีน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งผูป้ฏิบัติงานบรหิาร 
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 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง่หน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
และประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความ- 
สามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เปน็ต้น 
  ท้ังนี้  โดยให้ผูส้มัครสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และ  
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหนง่  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสบิ 
เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเปน็ผูส้อบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสบิ 
และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสบิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๗ - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
....................................................................................... 

 
ตําแหน่งที ่ ๓  ผูป้ฏิบัติงานบรหิาร 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๗,๗๐๐ บาท   
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท สงักัดงานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ   
(อาคารจอดรถบางเขน) กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน ๑ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
๑.   เพศชาย หรือ เพศหญิง 
๒. อายุต้ังแต่ ๑๘ – ๔๐ ป ี
๓. ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ สาขา ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด คหกรรม  

ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์ การเกษตร การจัดการ เลขานุการ การท่องเที่ยว การโรงแรม หรือทางอ่ืนที่กฎหมายกําหนด
ว่าให้เปน็คุณสมบัติสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

๔.  โดยปฎบิัติหนา้ที่ในวันจันทร-์วันศุกร์  ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
 (โดยปฏบิัติงาน ๘ ช่ังโมง) 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหน้าท่ีผูป้ฏบิัติงานบริหาร 
  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงานในหน้าที ่
  ๓.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งของประเทศไทย 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหน้าท่ี 
  ๕.  มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรปุเหตุผล 
  ๖.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 

หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๑.๑  ความสามารถในการศกึษาวิเคราะห์ และสรปุเหตุผล 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรปุเหตผุล  โดยการให้สรปุความหรือให้
จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปล่ียนแปลงที่น่าจะเปน็ไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว   
  
 ๒.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขยีน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งผูป้ฏิบัติงานบรหิาร 
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๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 

  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง่หน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
และประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความ- 
สามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
  ท้ังนี้  โดยให้ผูส้มัครสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และ  
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหนง่  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสบิ 
เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเปน็ผูส้อบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสบิ 
และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสบิ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๙ - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที ่ ๔  ช่างเทคนิค 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๒๑๐ บาท   
สังกัดงานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ (อาคารจอดรถบางเขน)  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่  
สํานักงานอธิการบดี  จํานวน ๑ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย  
  ๒.  อายุต้ังแต่ ๒๑ – ๓๕ ปี 
  ๓.  ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้ากําลัง 
  ๔.  หากมีประสบการณ์หรือใบรับรองผ่านงานด้านระบบปรับอากาศจะพิจารณาเปน็กรณีพิเศษ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ดี 
  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานซ่อมบาํรุง ระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร 
  ๓.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน 
ในหน้าท่ี 

๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา อย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหน้าท่ี 
 

หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๑.๑  ความสามารถในการศกึษาวิเคราะห์ และสรปุเหตุผล 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรปุเหตผุล  โดยการให้สรปุความหรือให้
จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปล่ียนแปลงที่น่าจะเปน็ไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว   
 ๒.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขยีน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งช่างเทคนิค 
 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง่หน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
และประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความ-  
สามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เปน็ต้น 
  ท้ังนี้  โดยให้ผูส้มัครสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และ  
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหนง่  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสบิ 
เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเปน็ผูส้อบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสบิ 
และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสบิ 



 
- ๑๐ - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
....................................................................................... 

 

ตําแหน่งที ่ ๕  ช่างเทคนิค 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๗,๗๐๐ บาท และ 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  สังกัดงานบริหารกลุม่งานอาคารพิเศษ (อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ) 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน ๑ อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย  
  ๒.  อายุต้ังแต่ ๒๑-๓๕  ปีขึ้นไป 
  ๓.  ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ สาขาไฟฟ้า ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้ากําลัง  
และช่างอิเล็กทรกนิกส ์

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงานด้านช่างเทคนคิ อย่างเหมาะสมปฏบิัติงานในหน้าท่ี 
  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานซ่อมบาํรุง ระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร 
  ๓.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงานในหน้าที ่
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๑.๑  ความสามารถในการศกึษาวิเคราะห์ และสรปุเหตุผล 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรปุเหตผุล  โดยการให้สรปุความหรือให้
จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปล่ียนแปลงที่น่าจะเปน็ไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว   
 ๒.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขยีน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งช่างเทคนิค 
 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง่หน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
และประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความ-  
สามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เปน็ต้น 
  ท้ังนี้  โดยให้ผูส้มัครสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และ  
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหนง่  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสบิ 
เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเปน็ผูส้อบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสบิ 
และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสบิ 

 
 



 
- ๑๑ - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที ่ ๖  พนกังานรักษาความปลอดภัย 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท สงักัดงานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ  กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน ๖ อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. เพศชาย 
๒. อายุต้ังแต่ ๑๘ – ๔๕ ป ี
๓. ประถมศึกษาบรบิูรณ์ ขึน้ไป 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหน้าท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัย 
  ๒.  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเปน็ผลัดได้  โดยปฏิบัติงานต่อเนื่อง ๘ ช่ัวโมงต่อวัน  และปฏิบัติงาน  
๔ วัน หยุด ๑ วัน ได้ 
  ๓.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน- 
ในหน้าท่ี 

๔. มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ์ 
และจิตบริการที่ดี 

 
หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 
  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
- ๑2 - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที ่7  พนักงานรกัษาความปลอดภัย 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท สงักัดงานรักษาความปลอดภัย  กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน  ๒๐ อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
๒. อายุต้ังแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป 
๓. ประถมศึกษาบรบิูรณ์ ขึน้ไป 

 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหน้าท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัย 
  ๒.  สามารถปฏิบัติงานเปน็ผลัดได้  โดยปฏบิัติงานต่อเนื่อง ๘ ช่ัวโมงต่อวัน และปฏบิัติงาน  
๔ วันหยุด ๑ วัน ได้ 
  ๓.    มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน 
ในหน้าท่ี 

๔. มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ์และ 
มีจิตบริการท่ีดี 

 
หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 
  ๑.  สอบภาคปฏบิัติ ๑๐๐     คะแนน 
  ๒.  สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐     คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
- ๑๓ - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที ่ ๘  พนกังานทัว่ไป 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  สังกัดงานยานพาหนะ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ 
สํานักงานอธิการบดี  จํานวน ๑ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย หรือ เพศหญิง 
  ๒.  อายุต้ังแต่ 25 – 35 ปี 
  ๓.  วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ม. 3 ขึ้นไป 
  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการบริหารจัดการยานพาหนะ  

๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงานใน
หน้าท่ี 
  3.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดเกบ็ข้อมูล และสามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้เปน็
อย่างดี 
  4.  มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความต้ังใจและอุทิศตนในการทํางาน มีมนุษย์สมัพันธ์ 
และมีจิตบริการที่ดี 

5. สามารถทํางานนอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดนักขตัฤกษได้ 
 

หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐     คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๔ - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที ่ 9  พนกังานขับรถยนต์ 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท  
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  สังกัดงานยานพาหนะ  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี  
สํานักงานอธิการบดี  จํานวน  ๒ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย 
  ๒.  อายุต้ังแต่ ๒๑ ปี ขึ้นไป 
  ๓.  ประถมศึกษาบรบิูรณ์ ขึน้ไป 
 

ความรู้ความสามารถและคุณสมบัตทิี่ต้องการ 
๑. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดูแล และบํารุงรักษารถยนต์  สามารถขับรถโดยสาร- 

ขนาดใหญ่ และรถบรรทุกหกล้อ ได้ 
  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน 
ในหน้าท่ี 

๕. มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ์และ 
มีจิตบริการท่ีดี 

 

หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 
  ๑.   สอบภาคปฏิบัติ 100  คะแนน 

๒.   สอบสัมภาษณ์ 100  คะแนน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๕ - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที ่ 1๐  พนกังานขับรถยนต์ (ขับรถยนต์โดยสารสวัสดิการ หรือ รถรางนนทรี) 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท  
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  สังกัดงานยานพาหนะ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ 
สํานักงานอธิการบดี  จํานวน  ๘ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑.   เพศชาย 
  ๒.   อายุต้ังแต่ ๒๑ ปี ขึ้นไป 
  ๓.   ประถมศกึษาบริบูรณ์ ขึน้ไป 
 

ความรู้ความสามารถและคุณสมบัตทิี่ต้องการ 
  ๑.   มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการดูแล และบํารุงรักษารถยนต์ 
  ๒.  สามารถปฏิบัติงานในเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ได้ 
  ๓.  สามารถทํางานนอกเวลาราชการ (เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๓๐ น.)  วันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ (เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) ได้  โดยมีค่าตอบแทน คือ:- 
   ๓.๑  คา่รอบ ๆ ละ ๗ บาท (วันจนัทร์ -  วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.) 
   ๓.๒  ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ วันละ ๒๐๐ บาท ไม่มีค่ารอบ (วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ต้ังแต่เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๓๐ น.) 
   ๓.๓  ค่าตอบแทนวันหยุดราชการ วันละ ๔๒๐ บาท (วันเสาร์ – วันอาทติย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) 

4 มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ์และ 
มีจิตบริการท่ีดี 
 
หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 
  ๑.    สอบภาคปฏิบัติ 100   คะแนน  

๒.    สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๖ - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที ่ ๑๑  พนกังานทัว่ไป 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  สังกัดงานสวนและรักษาความสะอาด กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน 9 อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย หรือ เพศหญิง 
  ๒.  อายุต้ังแต่ 18 ปีขึน้ไป 
  ๓.  วุฒิประถมศึกษาบรบิูรณ์ ขึ้นไป 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการจัดเก็บขยะการดูแลรักษาความสะอาด พ้ืนท่ี  

คูคลอง ท่อระบายน้ํา 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงานใน
หน้าท่ี 
  3.  มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความต้ังใจและอุทิศตนในการทํางาน มีมนุษยสมัพันธ์และ 
มีจิตบริการท่ีดี 
 
หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐     คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๗ - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที ่ ๑๒  พนกังานสถานที่ 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  สังกัดงานสวนและรักษาความสะอาด กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน 1 อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย หรือ เพศหญิง 
  ๒.  อายุต้ังแต่ 18 ปีขึน้ไป 
  ๓.  วุฒิประถมศึกษาบรบิูรณ์ ขึ้นไป 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความสามารถเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีถนน ไหล่ทาง ทางเดินทางเท้า 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงานใน
หน้าท่ี 
  3.  มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความต้ังใจและอุทิศตนในการทํางาน มีมนุษยสมัพันธ์และ 
มีจิตบริการท่ีดี  
 
หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 
            โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๘ - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที ่ 13  คนสวน 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  สังกัดงานสวนและรักษาความสะอาด กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน  2  อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย หรือ เพศหญิง 
  ๒.  อายุต้ังแต่ 18 ปีขึน้ไป 
  ๓.  วุฒิประถมศึกษาบรบิูรณ์ ขึ้นไป 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความสามารถเก่ียวกับการดูแลรักษาตน้ไทร ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลสนามหญ้า 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงานใน
หน้าท่ี 
  3.  มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความต้ังใจและอุทิศตนในการทํางาน มีมนุษยสมัพันธ์และ 
มีจิตบริการท่ีดี  
 
หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   ๑๐๐   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๙ - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที ่ ๑๔  พนกังานทัว่ไป 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  สังกัดงานซ่อมบํารุง กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี  
สํานักงานอธิการบดี  จํานวน ๑ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย  
  ๒.  อายุต้ังแต่ ๒๑-๓๕ ป ี
  ๓.  วุฒิประถมศึกษาบรบิูรณ์ ขึ้นไป 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๒. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการเช่ือมโลหะ 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงานใน
หน้าท่ี 
  3.  มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความต้ังใจและอุทิศตนในการทํางาน มีมนุษยสมัพันธ์และ 
มีจิตบริการท่ีดี 
  ๔.  สามารถทํางานนอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ 
หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐     คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 2๐ - 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที ่    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
........................................................................................ 

 
ตําแหน่งที ่ ๑๕  พนกังานทัว่ไป 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
และเงนิเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  สังกัดงานซ่อมบํารุง กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี  
สํานักงานอธิการบดี  จํานวน ๑ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย  
  ๒.  อายุต้ังแต่ ๒๑-๓๕ ป ี
  ๓.  วุฒิประถมศึกษาบรบิูรณ์ ขึ้นไป 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑.  มีความสามารถในการปฏบิัติงานเก่ียวกับการซ่อมแซม เครื่องยนต์ เช่ือมโลหะและเครื่องจักรกล 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏบิัติงานใน
หน้าท่ี 
  3.  มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความต้ังใจและอุทิศตนในการทํางาน มีมนุษยสมัพันธ์และ 
มีจิตบริการท่ีดี 
  ๔.  สามารถทํางานนอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ 
หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐     คะแนน 
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