
 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

_________________________________ 

ตาม ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563 
เปดรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 
สังกัด สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 อัตรา นั้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอขยายเวลาการเปดรับสมัครพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเงินรายได โดยผูสมัครตองมีคุณสมบัติรายละเอียดดังเอกสารแนบตอไปนี้ 

 ๑.  ตําแหนงท่ีจะจางและแตงตั้ง  

  ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน 1 อัตรา  

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติ ท่ัวไปโดยอนุโลมตามขอ 12 แหงประกาศ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2546 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2546 และเปนผูมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 กรณีสมัครดวยตัวเอง 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเองไดท่ี 

งานบริหารและธุรการ ช้ัน 1 สํานักงานเลขานุการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแต บัดนี้ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน  

(เวนวันหยุดเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท   

โทร. ๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ภายใน 611792 , 611288  

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในการสมัคร 

4.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนด  ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกขอความและ        

ลงนามดวยลายมือของตนเอง  

  ๔.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1 1/2  x  2  นิ้ว  ซ่ึงถายไวครั้ง

เดียวกันไมเกิน  ๑  ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  2  รูป 

  ๔.3 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใบคะแนนแสดงผล

การเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดแนบ

ทาย โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก 

๔.4 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล  

 

 

 

 

 



๒ 

 

๔.5 สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

๔.6 สําเนาใบสําคัญทางทหาร เชน ใบสด. ๘ สด.๙ หรือ สด. ๔๓ กรณีเปนชาย  

  ๔.7 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคท่ีมีลักษณะตองหาม

เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงออกให 

ไมเกิน ๑ เดือน   

  ๔.8 ใหผูรับรอง ซ่ึงมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีนองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน ๓ ทาน   

ซ่ึงเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับท่ี คณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ หนึ่งใน

จํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ หรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหาร หรือตํารวจตองมียศไม

ต่ํากวารอยเอก พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรพนักงานประจําของผูรับรอง ลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง ประกอบคํารับรอง  

 กรณีสมัครออนไลน 

  กําหนดการรับสมัครและข้ันตอนการสมัครออนไลน 

 1. ผูสนใจสามารถสมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแต 17 มีนาคม จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามข้ันตอนนี้ 

  1.1  เขาเว็บไซต https://ku.thaijobjob.com และสมัครพรอมแนบเอกสารการสมัครตามข้ันตอน 

  1.2  พิมพแบบฟอรมชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  1.3  นําแบบฟอรมไปชําระคาธรรมเนียมท่ีเคานเตอร บมจ.กรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแต  

วันท่ี 17 มีนาคม จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ภายในเวลาทําการของธนาคาร ท้ังนี้การรับสมัครสอบจะมีผล

สมบูรณเม่ือชําระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว 

 2. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  คาธรรมเนียมสอบ  100  บาท  

  2.  คาธรรมเนียมและคาบริการทางอินเตอรเน็ต 30 บาท 

คาธรรมเนียมในการสมัครสอบเม่ือชําระแลวจะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 3. ผูส มัครสามารถตรวจสอบ พิมพ ใบสมัครและบัตรประจํ าตัวสอบไดดวยตนเองท่ี เว็บ ไซต  

https://ku.thaijobjob.com 

 5.  เง่ือนไขการรับสมัคร  

  5.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานระบบออนไลน ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

  5.2 ผูสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น เม่ือเลือกแลวจะไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได 

  5.3 ผูสมัครสอบตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามรายละเอียด

แนบทายประกาศนี้ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือมีหนังสือรับรองวาเปน

ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตนสังกัด โดยอนุมัติภายในวัน ปดรับสมัคร 

  5.4 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ ท่ัวไปและ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตาม

ความเปนจริงพรอมท้ังแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร โดยจะตองยื่น

เอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริงภายหลังการสอบขอเขียนแลว 

 

https://ku.thaijobjob.com/
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๓ 

 

  ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไมตรงหรือไม

เปนไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ

ครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  5.5 การสมัครออนไลน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูล

ดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 

 6.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานท่ีสอบ 

  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก จะประกาศใหทราบ ในวันพฤหัสบดีท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 

2563 ดู ได ท่ีบอรดประชาสัม พันธ  อาคารสุ วรรณวาจกกสิ กิจ  ชั้ น  ๑  สถาบันวิ จั ยและพัฒนาแห ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเว็บไซต www.rdi.ku.ac.th หรือ https://ku.thaijobjob.com 

7.  หลักสูตร วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 

  ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้    

จึงประกาศใหทราบท่ัวกัน 

 

                                ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  มีนาคม  พ.ศ.  2563 

 

        - ลงนาม - 
 

                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภา มหากาญจนกุล) 

              ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

ลงวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2563 

.......................... 

ตําแหนงท่ี 1 นักวิชาการเงินและบัญชี (จํานวน 1 อัตรา) 

            เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท สังกัด 

สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทางดานบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร 

หรือ สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ (หากมีประสบการณการทํางานดานระบบ KU-ERP จะไดรับการพิจารณาเปน 

กรณีพิเศษ) 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ดานการปฏิบัติการ 

 (1)  จัดทําบัญชีจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน จัดทํางบประมาณรายไดรายจายประจําป ท้ังเงินใน

และเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะการเงินและใชเปนฐานขอมูลท่ีถูกตองตามระเบียบ

วิธีการบัญชีของสวนงาน รวบรวมขอมูลและรายงานการเงินของสวนงานเพ่ือพรอมสําหรับการปรับปรุงขอมูลบัญชี

ใหถูกตองและเปนปจจุบัน       

 (2)  ดูแลการรับและจายเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ เพ่ือใหปฏิบัติถูกตองตามระเบียบของราชการ 

 (3)  ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงาน 

การเงินและติดตามผลการใชจายเงิน 

 (4)  ศึกษา วิเคราะห และเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน การงบประมาณและ

บัญชี ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง และแกปญหาขัดของตางๆ เก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพ 

 (5)  การใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงาน

ในหนาท่ี รวมท้ังการติดตอประสานงานกับสวนงาน หรือผูเก่ียวของเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย  

มีผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด และปฏิบัติงานหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

ดานการวางแผน 

       วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายและมีผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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วิธีการคัดเลือก   

 วิธีการการคัดเลือก ประกอบดวย การสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ 

 การสอบขอเขียนแบงเปน 2 ภาค 

 1.  โดยวิธีการสอบขอเขียนภาคความรูความสามารถท่ัวไป  150 คะแนน 

          1.1 วชิาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล  100 คะแนน  

     ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับ

ประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือ

ใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือ สมมุติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุป

เหตุผลโดยการอยางอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว 

  1.2  วิชาภาษาอังกฤษ       50 คะแนน 

 2. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง    100 คะแนน 

 การสอบสัมภาษณ   คะแนนเต็ม ๑๐๐   คะแนน 

  ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไป

และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง แตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบ 

  โดยภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง

หนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขา

กับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอ่ืน  

เปนตน 

เกณฑการตัดสิน 

       ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไมตํ่ากวารอยละหาสิบและ 

ไดคะแนนรวมท้ังสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ ผูสมัครตองยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการ โดยถือเปนท่ีสิ้นสุด

และหากภายหลังตรวจพบวา ผูสมัครใชเอกสารอันเปนเท็จ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการตามกฏหมายตามแตกรณี 
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