ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
_________________________________
ดวย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประสงคจะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบ
คั ดเลื อกเป นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยเงิ นรายได ระดั บปริ ญญาตรี จํ านวน 1 อั ตรา สั งกั ด สํ านั กงานเลขานุ การ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผู ส มั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กจะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปโดยอนุ โ ลมตามข อ 12 แห ง ประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2546 ลงวันที่ 18 กันยายน 2546 และเปนผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเองไดที่
งานบริ หารและธุ ร การ ชั้ น 1 สํ า นั กงานเลขานุการ สถาบัน วิจัย และพัฒ นาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแต บัดนี้ – 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน
(เว น วั น หยุ ด เสาร - อาทิ ต ย และวั น หยุ ด นัก ขัต ฤกษ) สอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท
โทร. ๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ภายใน 611792 , 611288 และประกาศลงเว็บไซตสถาบันฯ www.rdi.ku.ac.th
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร
4.1 ใบสมั ค รตามแบบฟอร ม ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด ซึ่ ง ผู ส มั ค รจะต อ งกรอกข อ ความและ
ลงนามดวยลายมือของตนเอง
๔.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 1/2 x 2 นิ้ว ซึ่งถายไวครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป
๔.3 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใบคะแนนแสดงผล
การเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียดแนบ
ทาย โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก
๔.4 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล
๔.5 สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔.6 สําเนาใบสําคัญทางทหาร เชน ใบสด. ๘ สด.๙ หรือ สด. ๔๓ กรณีเปนชาย

๒
๔.7 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหาม
เป น ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวั น ที่ ๔ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ ง ออกให
ไมเกิน ๑ เดือน
๔.8 ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน ๓ ทาน
ซึ่งเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่ คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ หนึ่งใน
จํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ หรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหาร หรือตํารวจตองมียศไม
ต่ํากวารอยเอก พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรพนักงานประจําของผูรับรอง ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง ประกอบคํารับรอง
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก จะประกาศใหทราบ ในวันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.
2563 ดู ไ ด ที่ บ อร ด ประชาสั ม พั น ธ อาคารสุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ ชั้ น ๑ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ เว็บไซต www.rdi.ku.ac.th
6. หลักสูตร วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

- ลงนาม (ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภา มหากาญจนกุล)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๓

รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
..........................
ตําแหนงที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี (จํานวน 1 อัตรา)
เพื่ อจ า งบุ คคลเข า เป น พนั กงานมหาวิทยาลัย เงิน รายได อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท สังกัด
สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทางดานบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร
หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ (หากมีประสบการณการทํางานดานระบบ KU-ERP จะไดรับการพิจารณาเปน
กรณีพิเศษ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดานการปฏิบัติการ
(1) จัดทําบัญชีจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน จัดทํางบประมาณรายไดรายจายประจําป ทั้งเงินใน
และเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะการเงินและใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบี ยบ
วิธีการบัญชีของสวนงาน รวบรวมขอมูลและรายงานการเงินของสวนงานเพื่อพรอมสําหรับการปรับปรุงขอมูลบัญชี
ใหถูกตองและเปนปจจุบัน
(2) ดูแลการรับและจายเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ เพื่อใหปฏิบัติถูกตองตามระเบียบของราชการ
(3) ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงาน
การเงินและติดตามผลการใชจายเงิน
(4) ศึกษา วิเคราะห และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน การงบประมาณและ
บัญชี ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง และแกปญหาขัดของตางๆ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพ
(5) การใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน าที่ รวมทั้ งการติ ดตอประสานงานกั บสวนงาน หรือผูเกี่ย วของเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
มีผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด และปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายและมีผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๔

วิธีการคัดเลือก
วิธีการการคัดเลือก ประกอบดวย การสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ
การสอบขอเขียนแบงเปน 2 ภาค
1. โดยวิธีการสอบขอเขียนภาคความรูความสามารถทั่วไป

150 คะแนน

1.1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล

100 คะแนน

ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุป เหตุผ ล โดยการใหส รุป ความหรือใหจับ
ประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือ
ใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือ สมมุติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุป
เหตุผลโดยการอยางอื่น ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว
1.2 วิชาภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
2. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 100 คะแนน
การสอบสัมภาษณ

คะแนนเต็ม

๑๐๐

คะแนน

ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป
และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง แตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบ
โดยภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน ง
หนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขา
กับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่ งแวดล อม ความคิดริ เริ่ มและสรางสรรค เชาวนปญญาและบุ คลิ กภาพอย างอื่ น
เปนตน
เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ ผูสมัครตองยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการ โดยถือเปนที่สิ้นสุด
และหากภายหลังตรวจพบวา ผูสมัครใชเอกสารอันเปนเท็จ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการตามกฏหมายตามแตกรณี
...................................

