
(ร่าง) 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดส านักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล 

เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จ านวน ๑ อัตรา ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัด 
ส านักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตามรายละเอียด ดังนี้    

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
    ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความนัยข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

ว่าด้วยการบริหารบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่  ๓๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการเงิน 
หรือการบัญชี  

๓. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 
๓.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความ และ

ลงนามด้วยลายมือของตนเอง 
๓.๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ ๑/๒ X ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป     

ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
๓.๓ ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงผลการศึกษาทุกระดับ

การศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ 
๓ .๔  ส าเนาเอกสารการเปลี่ ยนค าน าหน้ าชื่ อ หรือเปลี่ ย นชื่ อ หรือเปลี่ ยนนามสกุล                             

(ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยน) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า  เป็นต้น ๑ ฉบับ 
๓.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ฉบับ  
๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖)       

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
๓.๗ ผู้ สมัครเพศชายให้แนบหนั งสือส าคัญ แบบสด.๘ (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน)                  

หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบสด.๔๓ หรือใบทหารกองเกิน หรือหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องทางทหาร ตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ส าเนา ๑ ฉบับ 

๓.๘ ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน จ านวน ๓ ท่าน 
ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้หนึ่งใน
จ านวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจ า หรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่า
ร้อยเอก 

 

๔. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/ และยื่นใบ

สมัคร พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่ส านักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – 1๕  มิถุนายน ๒๕63  
ในวันและเวลาท าการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๓๕-๑๘๙๘  

 
 

http://www.edu.kps.ku.ac.th/
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครแนบท้ายประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดส านักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
ลงวันที่  20  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 

------------------------------ 

ต าแหน่งที่ ๑  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา 
 เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,00๐ บาท  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางวิชาการเงิน การคลัง และการบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง  
การบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การท ารายงานทางการเงิน  การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชี การ
จัดท าฐานข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
  ๑.๑ จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการ
รายได้ รายจ่ายประจ าปี  พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงิน
ในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและรายงาน
ทางการเงินของหน่วยงานเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
  ๑.๒ ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงิน
ขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดท าฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา
เบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ  ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จัดท าและ
ด าเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
  ๑.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท 
ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดท ารายงาน
การปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ
และการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และ
การบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
  ๑.๕ ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๖ ปฏิบัติงานด้านระบบ ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) เช่น การบันทึก
บัญชีในระบบ การจัดท ารายงานทางการเงิน การจัดท าเงินเดือนในระบบ  เป็นต้น 
 ๒. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้  
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๓. ด้านการประสานงาน 
  ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
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  ๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. ด้านการบริการ 
   ๔.๑ ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 
 ๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
หน่วยงานต้นสังกัด 
 สั งกัด งานคลั งและพัสดุ  ส านั กงาน เลขานุ การ คณ ะศึกษาศาสตร์และพัฒ นศาสตร์  
รหัสกองแผนงาน 632251 
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