
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

_________________________________ 
ตาม ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

และวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เปิดรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต า แหน่ ง  นั ก วิ ช า ก า ร เ งิ น แล ะบัญชี  สั ง กั ด  ส า นั ก ง าน เ ล ข านุ ก า ร  ส ถ าบั น วิ จั ย แล ะ พัฒนา แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา นั้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขยายเวลาการเปิดรับสมัครพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเงินรายได ้โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติรายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้ 

 ๑.  ต าแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง  
  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   จ านวน  1 อัตรา  

๒.  คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปโดยอนุโลมตามข้อ 12 แห่งประกาศ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546 ลงวันที่ 18 กันยายน 2546 และเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

งานบริหารและธุรการ ส านักงานเลขานุการ ชั้น 1  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแต่ บัดนี้ – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน  
(เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   
โทร. ๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ภายใน 1792 , 1288 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร 
4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด  ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและ        

ลงนามด้วยลายมือของตนเอง  
  ๔.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1 1/2  x  2  นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ครั้ง
เดียวกันไม่เกิน  ๑  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  2  รูป 
  ๔.3 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใบคะแนนแสดงผล
การเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบ
ท้าย โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก 
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๔.4 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล  
๔.5 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
๔.6 ส าเนาใบส าคัญทางทหาร เช่น ใบสด. ๘ สด.๙ หรือ สด. ๔๓ กรณีเป็นชาย  

  ๔.7 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกให้ไม่เกิน   
๑  เดือน   
  ๔.8 ให้ผู้รับรอง  ซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีน้องร่วมบิดา  มารดา  เดียวกัน   จ านวน  
๓  ท่าน   ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี   กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่   คณะกรรมการก าหนด  
ทั้งนี ้หนึ่งในจ านวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจ า  หรือหากรับราชการทหาร หรือต ารวจ
ต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก  พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานประจ าของผู้รับรอง       
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ประกอบค ารับรอง  

 5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานทีส่อบ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
หรือ ทางเว็บไซต์ www.rdi.ku.ac.th 

6.  หลักสูตร วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้     

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 
                        ประกาศ  ณ  วันที่  11  เมษายน  พ.ศ.   2561 
 

 
 
                       (รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สวุรรณสิชณน์)                                                                                             
         ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 

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

ต าแหน่งที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี (จ านวน 1 อัตรา) 

            เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,500 บาท (จ่ายเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท (ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท)  ยังไม่
รวมค่าประสบการณ์ท างาน และค่าตอบแทนวิชาชีพที่ขาดแคลน สังกัด งานคลัง ส านักงานเลขานุการ สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านบัญชี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการบัญชี ในงานการเงินและบัญชี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของต าแหน่ง 

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลได้ 
6. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Software โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word 

, Excel , Power Point , Access รวมทั้งสามารถใช้ Internet  
7. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสมกับต าแหน่ง 
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
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วิธีการสอบ  การคัดเลือกจะใช้วิธีการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

 1.  โดยวิธีการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  100 คะแนน 

     ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับ
ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือ
ให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอ่ืน ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว 

          1.1 วชิาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล  50 คะแนน  
  1.2 วิชาภาษาไทย      50 คะแนน 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง    200 คะแนน 
 2.1 วชิาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   150 คะแนน 

              2.2  วิชาภาษาอังกฤษ      50 คะแนน 
3. โดยวิธีสอบสัมภาษณ์    ๑๐๐   คะแนน 

   ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

   ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งจะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ 

   โดยภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  
เป็นต้น 

เกณฑ์การตัดสิน 

          ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ
และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

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


