ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
…………………………………
ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สั งกัดสำนั กงานเลขานุ การบั ณฑิ ตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อั ต ราค่ า จ้ า งเดื อ นละ 15,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
เรื่ อ ง กำหนดอั ต ราค่ า จ้ า งแรกบรรจุ อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น สู ง ค่ า ตอบแทน และเงิน เพิ่ ม อื่ น ๆ ของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 1 กรกฎคม พ.ศ. 2563 บวกค่าตอบแทนรายเดือน
พิเศษ เดื อนละ 2,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิท ยาลั ย
เงินรายได้ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนพิเศษ
สำหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ 10
แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2563 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มี อ ายุ ไม่ ต่ ำ กว่าสิ บ แปดปี แ ละไม่ เกิ น หกสิ บ ปี บ ริบู รณ์ ยกเว้ น พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย
เงินรายได้ที่จ้าง ตามข้อ 24
(2) มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติประเทศอื่น
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(4) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง

(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กำหนด
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักงาน หรือถูกให้ออกจากงานไว้ก่อน
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
(8) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
(9) เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐ
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คือ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบัญชี หรือ สาขาวิชาอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนาม
ด้วยลายมือของตนเอง (ลายมือชื่อของผู้สมัครในใบสมัครและบัตรประจำตัว ผู้สมัครเป็นหลักฐานสำคัญในการ
ยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การลงลายมือชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน)
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
4.3 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงว่าเป็นผู้
มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตามข้อ 3 โดยจะต้อง
สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบสำคัญทางทหาร (เฉพาะผู้สมัคร
เพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ชุด
4.5 (ถ้ามี) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล เช่น สำเนา
ทะเบียนสมรส สำเนาหนังสือหย่า สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว เป็นต้น
ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครตามที่กำหนดไว้ ในประกาศรับสมัคร และรับรองสำเนาถูกต้อง ภายหลัง
หากตรวจพบความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน หรือพบว่าหลักฐาน
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คุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่เป็ นเป็นไปตามประกาศรับสมัคร หรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จ บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่า
ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้นโดยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ และขอสงวนสิทธิ์
ดำเนินการตามกฎหมายตามแต่กรณี
5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับบัญชี การเงิน และงานพัสดุ หรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท และจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี
7. วัน เวลา และวิธีการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุไว้ตามข้อ 4.1 – 4.5
ที่งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่พิจารณาใบสมัครที่ยื่น
ภายหลังจากวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พร้อมวัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือกนั้นจะประกาศ
ให้ทราบในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ www.grad.ku.ac.th
9. วิธีการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือกประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
9.1 การสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่ งนักวิชาการเงิน และบั ญ ชีและเรื่องอื่น ๆ
ที่จำเป็น ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
9.2 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
และประวัติ การทำงาน (ถ้ ามี ) ตลอดจนประเมิ นจากการตอบคำถาม และเรื่องอื่ น ๆ ของผู้ สมั ครเพื่ อพิ จารณา
ความเหมาะสมในด้ านต่ าง ๆ เช่ น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ วงที วาจา อุ ปนิ สั ย อารมณ์ ทั ศนคติ
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ทักษะด้านความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา
และบุคลิกภาพ เป็นต้น ผู้ทสี่ อบผ่านสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

3

10. วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
10.1 การสอบข้อเขียน: ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โดยจะประกาศวัน และเวลาสอบให้ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
10.2 การสอบสั ม ภาษณ์ : ณ อาคารสารสนเทศ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์
บางเขนโดยจะประกาศวัน และเวลาสอบให้ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่
10.2.1 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะ
ต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งออกให้
ไม่เกิน 1 เดือน
10.2.2 คำรับรองโดยให้ผู้รับรองซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดา
เดียวกัน แต่ เป็ น ผู้รู้จักกับ ผู้สมัครเป็ น อย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลั บที่คณะกรรมการฯ
กำหนด จำนวน 3 ฉบั บ ทั้ ง นี้ ห นึ่ ง ในจำนวนผู้ รั บ รองดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น พนั ก งานประจำหน่ ว ยงาน
หรื อ เป็ น ข้ า ราชการ กรณี รั บ ราชการทหารหรื อ ตำรวจต้ อ งมี ย ศไม่ ต่ ำ กว่ า ร้ อ ยเอก หรื อ เรื อ เอก หรื อ
เรืออากาศเอก หรือร้อยตำรวจเอก
11. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9
โดยเรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายสรวุฒิ ชนะศัตรู โทร 0-2942-8445–50 ต่อ
206 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ลงนาม

ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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