(ร่าง)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ จานวน ๑ อัตรา ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตามรายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความนัยข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวั น ที่ ๓๐ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒ เป็น ผู้มีคุณ สมบั ติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ได้รับคุณ วุฒิ ปริญ ญาตรี ในสาขาวิชาการเงิน
หรือการบัญชี
๓. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในการสมัคร
๓.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกาหนด โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความ และ
ลงนามด้วยลายมือของตนเอง
๓.๒. รูป ถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ ๑/๒ X ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓.๓ สาเนาปริญญาบั ตร หรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงผลการศึกษาทุกระดับ
การศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๔ ส าเนาเอกสารการเปลี่ ย นค าน าหน้ า ชื่ อ หรื อ เปลี่ ย นชื่ อ หรื อ เปลี่ ย นนามสกุ ล
(ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสือหย่า เป็นต้น ๑ ฉบับ
๓.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๓.๖ ใบรั บ รองแพทย์ แ สดงว่าไม่ เป็ น โรคต้ องห้ ามตามกฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓.๗ ผู้ ส มั ค รเพศชายให้ แนบหนั งสื อ ส าคั ญ แบบสด.๘ (สมุ ด ประจ าตั ว ทหารกองหนุ น )
หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบสด.๔๓ หรือใบทหารกองเกิน หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหาร ตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ สาเนา ๑ ฉบับ
๓.๘ ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน จานวน ๓ ท่าน
ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้หนึ่งใน
จานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจา หรือหากรับราชการทหารหรือตารวจต้องมียศไม่ต่ากว่า
ร้อยเอก
๔. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ประสงค์ จะสมั ครให้ ดาวน์ โหลดใบสมัคร ได้ ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/ และยื่นใบ
สมั คร พร้ อมหลั กฐานต่ าง ๆ ที่ ส านั กงานเลขานุ การ คณะศึ กษาศาสตร์และพั ฒ นศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จั งหวั ดนครปฐม ตั้ งแต่ วั นที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – 1๕ มิ ถุ น ายน ๒๕63
ในวันและเวลาทาการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๓๕-๑๘๙๘

-๓รายละเอียดตาแหน่งที่รับสมัครแนบท้ายประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63
-----------------------------ตาแหน่งที่ ๑ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,00๐ บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงิน การคลัง และการบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง
การบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การทารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชี การ
จัดทาฐานข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัดทาบัญชี จัดทารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจาเดือน จัดทาประมาณการ
รายได้ รายจ่ายประจาปี พร้อมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงิน
ในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและรายงาน
ทางการเงินของหน่วยงานเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
๑.๒ ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ -จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ -จ่ายเงิน
ขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทาฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา
เบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ดาเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จัดทาและ
ดาเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
๑.๓ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของบั ญ ชี เงิ น สด บั ญ ชี เงิน ฝากธนาคาร บั ญ ชี แ ยกประเภท
ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทารายงาน
การปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดให้เป็นปัจจุบัน
๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ
และการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และ
การบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
๑.๕ ให้ บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๖ ปฏิ บั ติ ง านด้ า นระบบ ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) เช่ น การบั น ทึ ก
บัญชีในระบบ การจัดทารายงานทางการเงิน การจัดทาเงินเดือนในระบบ เป็นต้น
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับ ผิ ดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

-๔๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุค คลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
หน่วยงานต้นสังกัด
สั ง กั ด งานคลั ง และพั ส ดุ ส านั ก งานเลขานุ ก าร คณ ะศึ ก ษ าศาสตร์ แ ละพั ฒ นศาสตร์
รหัสกองแผนงาน 632251

