
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

----------------------------------------- 
 
 ดวยคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล            
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
1. ตําแหนงท่ีจะจางและแตงตัง้พนักงานมหาวิทยาลัย สาย ค.  

ตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี  สังกัดคณะวิทยาศาสตรการกีฬา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
2.  ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
 เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติหนาที่  อยางใดอยางหนึ่ง          
หรือหลายอยาง เชน จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตองของบัญชี
เงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทํา
ประมาณการรายได รายจายประจําป พรอมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอโอน            
และการขอเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย 
และจัดทํา รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
3.  คุณสมบัตท่ัิวไป และคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 

3.1 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 8 หมวด 2 บททั่วไป ตามประกาศ- 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543  

3.2 สําเร็จการศึกษา 
- ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี พาณิชยศาสตร หรือสาขาอื่นที่ ก.ม. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ด 

3.3 มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนอยางด ี
 



4.  ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูความสามารถในวิชาการเงินและการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายวา

ดวยระเบยีบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที ่

3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบนัในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน ในหนาที ่ 
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
6. มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที ่ความรับผิดชอบ

ของตําแหนง 
 

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครขอยื่นใบสมัครไดที่งานธุรการคณะวิทยาศาสตรการกีฬา หอง 3-107   ช้ัน 1 

อาคารศูนยปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ตั้งแต
บัดนี้ ถึงวันท่ี 29 กันยายน 2549 ทุกวัน เวนวันหยดุราชการ สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที ่            
หมายเลขโทรศัพท 0-2579-0594 หรือ www.sps.kps.ku.ac.th 

 
6. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร 

6.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกาํหนด ผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวย
ลายมือของตนเอง 

6.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้วคร่ึง x 2 นิ้ว ซ่ึงถายไวใน         
คร้ังเดียวกันไมเกิน 1 ป (นบัถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

6.3 สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบตัิเฉพาะตําแหนงตามที่
กําหนดไวในรายละเอียด 

6.4 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว 
เปนตน 

6.5 สําเนาทะเบยีนบาน และบัตรประจําตัวประชาชน 
6.6 ใบ สด.9 สด.8 หรือ สด43 พรอมสําเนา 1 ฉบับ  
6.7 ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2546) ซ่ึงออกให 

ไมเกิน 1 เดือน 



6.8 ผูรับรอง ซ่ึงมิใช บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน 3 ทาน       ลง
ในแบบฟอรมเอกสารลับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผูรับรอง ดังกลาว
ตองเปนขาราชการ หรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจตองมียศไมต่ํา
กวารอยเอก 

 
7. คาธรรมเนียมการสมัคร 

ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัคร 100.-บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคนืใหในเมื่อประกาศ
รายช่ือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกแลว 

 
8. การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ในวันพุธท่ี 4 ตุลาคม 2549 ณ ปายประชาสัมพันธที่หอง
ธุรการ ศษ 3-105 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 1 อาคาร 3 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน  
 
9. วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก 
 วันจนัทรที่ 9 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หอง 3-113 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 1 
อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 
10. วิธีการคัดเลือก 
 10.1  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน 

10.1.1  ทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกับงานในตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชี  50 คะแนน 
10.1.2  ทดสอบความสามารถในการใชคอมพิวเตอร เชน Microsoft Excel, Microsoft Word, 

PowerPoint  50  คะแนน 
 10.2   ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสอบสัมภาษณ 

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตวั ประวัติ
การศึกษาและประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน 
ความรู ความสามารถประสบการณ ทวงทวีาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค เชาวนปญญา ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และ
บุคลิกภาพอยางอื่นเปนตน  มีคะแนนรวมทั้งสิ้น  50  คะแนน 
 
 
 



11. เกณฑการตัดสิน 
ประเมินจากคะแนนและความเห็นของคณะกรรมการโดยจะเปนผูที่ไดคะแนนไมต่ํากวา         

รอยละ 60 และไดรับคะแนนสูงสุดตามวิธีการคัดเลือก 
 
12. สามารถปฏิบัตงิานได ณ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน 
 
 จึงประกาศเพือ่ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  7  กันยายน  พ.ศ.  2549 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล) 
คณบดีคณะวทิยาศาสตรการกีฬา 

 
 


