
ประกาศโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
-------------------------------------------- 

ด้วยโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เร่ือง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑.๒. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้
 (๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการ

บัญชีและการเงิน
        (๒) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี
        (๓) มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
        (๔) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี
        (๕) มีความสามารถในการวางแผน ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปเกี่ยวกับการเงินและบัญชีได้ดี
        (๖) มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและมีความสามารถในการติดต่อส่ือสารและประสานงานได้ดี
        (๗) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีของโครงการฯ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้

 (๑) ด้านการปฏิบัติการ เช่น จัดทำบัญชี จัดทำประมาณการรายได้และรายจ่ายประจำปี ดูแลการรับและ
จ่ายเงิน  ใช้งานระบบซอฟต์แวร์การเงินและบัญชี  รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเงินและบัญชี จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี ศึกษา วิเคราะห์
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น

 (๒) ด้านการวางแผน เช่น วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของโครงการฯ เป็นต้น
 (๓) ด้านการประสานงาน เช่น ประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน ชี้แจงข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น
 (๔) ด้านการบริการ  เช่น  ให้คำปรึกษาเบ้ืองต้นด้านวิชาการเงินและบัญชี จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูล

ทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น
 (๕) ด้านการปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป และงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น จัดทำรายงานประจำปี

จัดทำรายงานการประชุม จัดทำเอกสารตามท่ีได้รับมอบหมาย ร่วมจัดกิจกรรมนิสิต เป็นต้น



๓. การรับสมัคร
    ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ติดต่อและย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ท่ี ๒๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ  สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗ อาคารวิทยาศาสตร์ ๔๕ ปี คณะวิทยาศาสต ร์  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร ๐๒-๙๔๒-๘๗๖๑-๒ หรือ ๐๒-๕๖๒-๕๕๕๕
ต่อ ๖๔๗๒๐๖ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี http://www.cs.sci.ku.ac.th/

    ๓.๒ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
(๑) ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด แนบท้ายประกาศนี้
(๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันท่ีสมัคร) 

จำนวน ๓ รูป
(๓) สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานแสดงผลการเรียน อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ 

เดือน (นับถึงวันท่ีสมัคร) จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) สำเนาหลักฐานการเปล่ียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ในกรณีท่ีไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครคัดเลือก 

จำนวน ๑ ฉบับ
(๘) หนังสือรับรอง  จำนวน  ๓  ฉบับ  โดยให้ผู้รับรอง  ซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี่น้องร่วมบิดา  มารดา

เดียวกันจำนวน ๓ ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับท่ีคณะ
กรรมการกำหนด ท้ังนี้ หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำไม่ต่ำกว่าระดับ
๔ หรือหากรับราชการทหารหรือตำรวจ ต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก

หมายเหต ุ เอกสารรายการท่ี (๑) – (๗) ต้องย่ืนในวันสมัครสอบ ส่วนเอกสารรายการท่ี (๘) อาจย่ืนเพิ่มเติมได้
ภายในเวลาท่ีกำหนดก่อนการสอบคัดเลือก ท้ังนี้ ให้ดูรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบ

    ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดการวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก ภายในวันจันทร์ท่ี ๒๘ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานภาควิชา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗ อาคารวิทยาศาสตร์ ๔๕ ปี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือท่ีเว็บไซต์ของภาควิชา http://www.cs.sci.ku.ac.th/

                      ประกาศ ณ วันท่ี   ๑   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

     (ผศ.ดร.อุษา สัมมาพันธ)์
    ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

        โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

http://www.cs.sci.ku.ac.th/
http://www.cs.sci.ku.ac.th/


เลขที่ ......................
  ชื่อ - นามสกุล  (นาย / นาง / น.ส.) .....................................................................

ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วุฒิที่ใช้สมัคร ....................................................................................................
ขนาด   ตำแหน่งที่ ...............  ตำแหน่ง ..........................................................................

๑ ๑/๒ x ๒ นิ้ว   สังกัด ..........................................................................
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี   ลายเซ็นผู้สมัคร .................................................................................................

  วันที่ .............................................................

เลขที่ ......................
  ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ......................................................................

ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วุฒิที่ใช้สมัคร ....................................................................................................
ขนาด   ตำแหน่งที่ ...............  ตำแหน่ง ..........................................................................

๑ ๑/๒ x ๒ นิ้ว   สังกัด ..........................................................................
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี   ลายเซ็นผู้สมัคร .................................................................................................

  วันที่ .............................................................



ชำระค่าสมัครสอบ ........................... บาท ใบสำคัญเล่มท่ี ..............................  เลขท่ี .........................
ลงวันท่ี .......................................... แล้ว    ............................... เจ้าหน้าท่ี

เลขที่ ............................

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง................................................. สังกัด...................................................................

๑. ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.).................................................................................... 
    สัญชาติ ...................................................  ศาสนา............................................................ ติดรูปถ่ายหน้าตรง
    เลขประจำตัว ...........................................  ออกให้ ณ อำเภอ/เขต .................................. ขนาด
    จังหวัด .................................................... ๒ น้ิว
๒. เกิดวันที.่........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  

อายุ............ ปี .......... เดือน
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี

      (นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
 ๓. ตำบลที่เกิด .......................................  อำเภอ .............................................  จังหวัด............................................
 ๔. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่............................  หมู่ที่ ......................  ตรอก / ซอย...............................................................
     ถนน ..................................................................... ตำบล / แขวง...........................................................................
     อำเภอ / เขต............................................. จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์...........................
     โทรศัพท์ .................................................
 ๕. ชื่อภรรยา หรือสามี .................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา.......................................
     อาชีพ .....................................................................
 ๖. ชื่อบิดา ...................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา........................................
     อาชีพ .....................................................................
     ชื่อมารดา ................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา........................................
     อาชีพ .....................................................................
 ๗. วุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร คือ.............................................................................................................. 

 สาขาวิชาเอก..................................ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่........เดือน.......................... พ.ศ….......
 (ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) จากสถานศึกษาชื่อ............................................... ตั้งอยู่จังหวัด.......................................

     ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ...................................  และได้แนบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรอง
     สำเนาถูกต้องมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว



- ๒ -

๘. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ………………………………………………………………………………………………….……
๙. ความรู้ความสามารถพิเศษ......................................................................................................................................
๑๐. รู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด………………………………………………………………………………………………………
๑๑. ขณะน้ีมีอาชีพอะไร ณ ที่ใด..................................................................................................................................
๑๒. ได้เคยทำงานอะไรมาบ้างแล้ว..............................................................................................................................
๑๓. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ ...........................................................ตำแหน่ง.....................................................
      แผนก ...........................................  กอง ................................................  กรม...................................................
      กระทรวง .................................................  ออกจากราชการเพราะ.....................................................................
      เมื่อวันที่ ...................................................................................................  ได้รับบำเหน็จ บำนาญ หรือเบ้ียหวัด
      จากกระทรวง...........................................................................  เป็นเงิน...................................................... บาท
      ขณะน้ีได้รับเบ้ียหวัด..............................................................  บำเหน็จบำนาญที่................................................
๑๔. ข้าพเจ้าขอสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาคพิเศษ และได้ส่งค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงิน................................. บาท มาพร้อมใบสมัครน้ีแล้ว
๑๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๒ แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้องเป็นความจริงทุก
ประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติการสมัครสอบครั้งน้ี

                                                                ลงลายมือชื่อ  ..........................................................  ผู้สมัคร
                                                                      (.......................................................................)

                                                                      วันที่ .......... เดือน................................ พ.ศ................



คำรับรอง

                                                                         สถานที่เขียนคำรับรอง...........................................
                                                                  วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................

ข้าพเจ้า ....................................................................... ตำแหน่ง .......................................................
ระดับ .................. สังกัดแผนก ....................................................... กอง ......................................................................
กรม ............................................................................. กระทรวง / ทบวง ....................................................................
สถานที่ติดต่อที่บ้านเลขที่ ............................... หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย ..................................................................
ถนน ............................................... ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.................................................................... โทรศัพท์หมายเลข...........................................................................
สถานที่ติดต่อที่ทำงาน............................................................................................... เลขที่..................... หมู่ที่ .............
ตรอก/ซอย ................................................................. ถนน ...........................................................................................
ตำบล/แขวง.................................................................. อำเภอ/เขต................................................................................
จังหวัด........................................................................... โทรศัพท์หมายเลข ...................................................................
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/น.ส. ............................................................................................ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในตำแหน่ง ...............................................................................  ซ่ึงเกี่ยวข้องเป็น
................................................................................. ของข้าพเจ้า  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทาง
เสื่อมเสียแต่ประการใด   ทั้งน้ีข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังน้ี  (โปรดกาเครือ่งหมาย  ลงใน
ช่องที่ต้องการตอบ)

 1.  ระดับสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ                 ดีมาก             ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา          ดีมาก             ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 3.  ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ                    ดีมาก             ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 4.  อุปนิสัย                ร่าเริงแจ่มใส             เงียบขรึม         หนักแน่น        ใจน้อย
 5.  บุคลิกลักษณะ                  แสดงออกโดยเปิดเผย               ค่อนข้างเก็บตัว เก็บความรู้สึก
 6.  มนุษยสัมพันธ์                  ดีมาก             ดีพอใช้             ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 7.  ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ
                                        ดีมาก              ดีพอใช้             ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 8.  ความเป็นผู้นำ                                               ดีมาก            ดีพอใช้            ไม่มีภาวะผู้นำ
 9.  การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์                       ดีมาก            ดีพอใช้            ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
10.  สุขภาพร่างกาย            แข็งแรงสมบูรณ์              ค่อนข้างอ่อนแอ



11.  สุขภาพจิต                                                   ดีมาก            ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
12.  ความขยันขันแข็งมานะอดทน                            ดีมาก            ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
13.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่                                 ดีมาก            ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
14.  ความซ่ือสัตย์                                                ดีมาก            ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
15.  การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา                  ดีมาก            ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ท้ังน้ี ข้าพเจา้ยนิดีให้มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมลูอืน่  ๆ เพิม่เตมิไดต้ามสถานทีต่ดิตอ่ข้างตน้

                                                                                            (ลงชือ่) ...........................................................
                                                                                                       (..........................................................)
                                                                                               ตำแหน่ง.......................................................

หมายเหตุ เมือ่กรอกข้อความครบถ้วนแลว้ กรณุาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดำเนินการสอบ
ทีแ่นบมาพรอ้มน้ี

 


