
 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
------------------------- 

   
  

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ  
คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,710 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท 
(เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท จะยุติการจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวเมื่อได้รับอัตราค่าจ้าง 15,000 
บาท) เพ่ิมเงินพิเศษส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ที่ยังไม่ได้ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
จ านวน 1,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งพันบาทถ้วน) หากผ่านการทดลองปฏิบัติงานจะเพ่ิมอีก 1,000 บาทต่อเดือน 
(หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็น 2,000 บาทต่อเดือน (สองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้  

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
            ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 12 และคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 1 แห่ง 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุ คคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ .ศ.2546 ลงวันที่ 18 กันยายน 2546 และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.ม. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
   - มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
   - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  Software  โปรแกรม Microsoft   Office 
ได้แก่ Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Access  รวมทั้งสามารถใช้  Internet  ได้ หากมี
ความสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (ERP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
   - มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี 
   - หากมีความสามารถในการปิดงบประมาณประจ าปีได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   - สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้  

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เปน็ตน้ไป จนถึงวันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 9.00 – 16.00 น.) ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ห้อง 303 ชั้น 3 ส านักงานเลขานุการ         
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 
4352) 
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3. เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

       3.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยตัวเอง 
 3.2 ใบปริญญาบัตร และใบรายงานคะแนน (Transcript) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
 3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยน       

นามสกุล  หรือเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ และส าเนาใบกองเกินทหาร (กรณีเป็นเพศชาย) 
          3.4 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้          
ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ  
  3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นด า ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
  3.6 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (กรณีมีประสบการณ์)  
  3.7 หนังรับรองจากข้าราชการประจ าไม่ต่ ากว่าระดับ 4 หรือยศร้อยเอกข้ึนไป และต้องเป็นผู้ที่รู้จักกับ
ผู้สมัครเป็นอย่างดี และบุคคลใดก็ได้ที่ไม่ใช่ญาติพ่ีน้อง จ านวน 3 ท่าน โดยต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรอง
มาด้วย (ยื่นหลังวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน) 

 3.8 ประวัติย่อเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560  ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ห้อง 303 
ชั้น 3 ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.02–579–5566-8 ต่อ 4352 

5. สอบคัดเลือก วันจันทร์ที ่26 มิถุนายน 2560 แบ่งเป็น 
      สอบข้อเขียน   เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
            สอบปฏิบัติ     เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

     สอบสัมภาษณ์  เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 
6.   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก  วันพุธที ่28 มิถุนายน 2560  ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ห้อง 303 
ชั้น 3 ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือโทร. 02-579-5566-8 ต่อ 
4352 

7.   ค่าสมัครสอบ คนละ 100 บาท 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
 
 
                        

       (รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร  นุ่มทอง) 
      รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

                 ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
              
 


