
 
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลและแต่งตั้งบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 
--------------------------------------- 

 
  ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 10 ข้อ 15 และข้อ 25  แห่งประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553  จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
 

1.  ต ำแหน่งที่จะจ้ำงและแต่งตั้ง 
ปรากฎอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1   อัตรา 

 
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ 6 แห่ง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่ก าหนดใน 

กฎ ก.พ.อ. 
(2) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(3) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(4) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(7) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
(9) เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 
(10) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า   

      โดย  ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 
 
 
 



 
2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 
3.  วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน

เลขานุการ อาคาร 5 ชั้น 5  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  ตั้งแต่วันที่  26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 8:30 น. – 16.30 น. ทุกวันเว้น
วันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5625000 ต่อ 5122 

 
4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำย่ืนในกำรสมัครสอบ 

4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด  ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วย
ลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครสอบในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบเป็นหลักฐานส าคัญใน
การยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้นการเซ็นชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 

4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 11 ½ x 2 นิ้ว  ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 

4.3 ส าเนาปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผลการเรียนที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลิอก 

4.4 เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือรับรองผ่านการอบรม หรือ
รายวิชาที่เรียนเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ที่แสดงใน transcript อย่างน้อย 1 รายวิชา เป็นต้น 

4.5 ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
4.6 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล 

 
5. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 

ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ 200 บาท  ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อ
ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 

 
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่ท าการคัดเลือก  และระเบียบเกี่ยวกับ

การคัดเลือก  จะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 5 
ชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  หรือดูได้จากเว็ปไซด์ http://www:calendar.ku.ac.th 

 
7. หลักสูตร  วิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน 

ปรากฎอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  
 

ประกาศ ณ วันที่    26 พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 
 
 

                                                  (ลงนาม)   ธนะบูลย์  สัจจาอนนัตกุล 
        (ลงนาม)                   สิรี  ชัยเสรี 
                                  (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะบลูย ์ สัจจาอนนัตกุล) 
                                           คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
 
 
 

http://www:calendar.ku.ac.th


 
 
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ________________________________________ 
 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัตกิำร 
 เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั ขั้น 17,520 บาท สังกัดส านักงานเลขานุการ จ านวน 1 อัตรา 
ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัตงิานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัตงิาน
เก่ียวกับวิชาการเงินและบญัชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏบิัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
     1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

 (1) จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจา่ยตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการรายได้ รายจา่ย
ประจ าปี พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทัง้เงินในและเงิน
นอกงบประมาณ เงินทนุหมุนเวยีน เพื่อแสดงสถานะทางการเงนิและใช้เปน็ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงานเพื่อพร้อมที่จปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย 

2.  ด้ำนกำรวำงแผน   
      (1) วางแผนการท างานที่รบัผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ  
       ด าเนินงาน  บรรลุตามเปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3.  ด้ำนกำรประสำนงำน                                                                                                                 

(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(2) แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างความ 
 เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรบริหำร                                                                                                          
(1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องตน้ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหนา้ที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรูต้่าง ๆ ที่เปน็
ประโยชน ์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้ 
 บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษาตลอดจนผู้รับบริการ ได้รบัทราบข้อมูลและความรู้ตา่ง ๆ    
 ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย   

   แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี  การเงิน  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบไดไ้ม่ต่ ากวา่นี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
วิธีกำรคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสมัภาษณ์/ทดสอบ 
 การสอบข้อเขียนแยกเป็น 2 หมวด 

1. หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  เวลาสอบ 2 ชั่วโมงประกอบด้วย 2 วิชา
ดังนี ้

1.1 วิชาความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์-สรุปเหตุผล และภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   50 คะแนน 
                  1.2 ทดสอบภาษาอังกฤษ                             50  คะแนน 

2.  หมวดภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      2.1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานต าแหน่ง              100  คะแนน 
 
ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรู้

ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง  แต่ละหมวดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำสิบ  และได้คะแนนรวมทั้ง  2 หมวดไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละหกสิบ 
 
       3. ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
           ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหนง่หน้าที่จากประวัตสิ่วนตวั  ประวัติการศึกษาและ
ประวัติการท างานของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทวีาจา อุปนสิัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตวัเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวนป์ัญญา และบุคลิภาพอย่างอื่น   เป็นต้น 
  

 


