
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

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

ดวยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประสงครบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๓ อัตรา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครสอบคัดเลือก 

ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ ๑๐ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตําแหนงงานท่ีเปดรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 ตามรายละเอียดท่ีแนบทายประกาศนี้ 

วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

 ติดตอขอรับและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครได ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ณ หนวยการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสุขประชา วาจานนท คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

๑. ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด 

๒. สําเนาใบปริญญาบัตร และ/หรือ สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (transcript) 

๓. รูปถายหนาตรงขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 

๔. คาธรรมเนียมการสมัคร ๑๐๐ บาท 

การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสอบ 

จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบ วัน เวลา และสถานท่ีทําการสอบใหทราบ ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๔  โดยดูรายละเอียดไดท่ี http://www.sci.ku.ac.th 

สวนงานเจาของอัตรา 

 สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

        ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
 (รองศาสตราจารย ดร.อภิสิฏฐ  ศงสะเสน) 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร 



 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเปน 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

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

ตําแหนงท่ี ๑ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๑ อัตรา 

เพ่ือจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ระดับปริญญาตรี อัตราคาจางเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางานท่ีปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ การ

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานท่ัวไปในสํานักงาน เชน งานธุรการ งานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารงานอาคารสถานท่ี งานบริหาร การศึกษา 

งานกิจการนิสิต งานประชาสัมพันธ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม ขอมูลสถิติ งานสัญญา เปนตน และ

ปฏิบัติงานตางๆ ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  (๒) การศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตางๆ เชน 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร

สถานท่ี งานสัญญาตางๆ เปนตน 

  (๓) ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมและเตรียมการ

สําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือใหการดําเนินการประชุมและ

การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของสําเรัจลุลวงดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 

  (๔) ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวก 

และเกิดความรวมมือ 

  (๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียงของ 

 ๒. ดานการวางแผน 

  (๑) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ 

  (๒) รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

  (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา รวมท้ังตอบปญหา 

และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับกฎหมาย เพ่ือใหบุคลากร 

ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 

มาตรการตางๆ 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

• เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 

• มีความรูความเขาใจ กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ีการทํางาน 

• มีความรูความสามารถในการใช Microsoft Office (word, excel, powerpoint) 

• ความรูความสามารถในการติดตอประสานงาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีใจบริการในการทํางาน 

 

  



 

ตําแหนงท่ี ๒ นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน ๑ อัตรา 

  เพ่ือจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ระดับปริญญาตรี อัตราคาจางเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมี

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) จัดทําบัญชี จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการรายได 

รายจายประจําป พรอมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ท้ังเงินในและ 

เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีการ 

บัญชีของหนวยงาน รวบรวมขอมูล และรายงานการเงินของหนวยงานเพ่ือพรอมท่ีจะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและ

ทันสมัย 

(๒) ดูแลการรับและจายเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จายเงิน เพ่ือใหการรับ-จายเงิน ขององคกร 

มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวด 

ตางๆ ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดาน 

งบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ ไปใหหนวยงานตางๆ  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง ตรงกับ 

ความจําเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน 

(๓) ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงาน 

การเงินตางๆ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 

เพ่ือใหการปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีตางๆ ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใหเปนปจจุบัน 

(๔) ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน การงบประมาณ 

และการบัญชีชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง และแกปญหาขัดของตางๆ เก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญช ี

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ 

รองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหการปฏิบัติงาน 

บรรอุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒. ดานการวางแผน 

(๑) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ 

(๒) รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓. ดานการประสานงาน 

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิด 

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสราง 

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 



๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา รวมท้ังตอบปญหา 

และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับกฎหมาย เพ่ือใหบุคลากร 

ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 

มาตรการตางๆ 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

• เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

• มีความรูความเขาใจ กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ีการทํางาน 

• มีความรูความสามารถในการใช Microsoft Office (word, excel, powerpoint) 

• ความรูความสามารถในการติดตอประสานงาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีใจบริการในการทํางาน 

 

  



 

ตําแหนงท่ี ๓ นักวิชาการศึกษา  จํานวน ๑ อัตรา  

เพ่ือจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ระดับปริญญาตรี อัตราคาจางเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน 

ดานวิชาการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดาน

ตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนิสิต 

วิจัยและพัฒนานิสิต นักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษาและ

กิจกรรมทางการศึกษาตางๆ ใหเปนไปตามยุทธศาสตร แผนนโยบายของหนวยงาน 

(๒) สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนิสิต ความตองการกําลังคน 

ศึกษาวิเคราะหและจัดทําหลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหนังสือตําราเรียน ความรูพ้ืนฐาน 

ตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(๓) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทางการศึกษา 

ดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงใหทันสมัย เพ่ือเปนหลักฐานอางอิงและให 

การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(๔) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย สงเสริม 

การวิจัยการศึกษา และเผยแพรผลงานดานการศึกษา เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการศึกษา 

(๕) การใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การจัดบริการสงเสริมการศึกษโดยใชเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษาและกิจการนิสิต นักศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน ออก 

รายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสาร 

ตางๆ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา และแกนิสิตนักศึกษา ท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบ 

ปญหาและข้ีแจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ 

หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒. ดานการวางแผน 

(๑) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ 

(๒) รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓. ดานการประสานงาน 

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิด 

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสราง 

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 



๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา รวมท้ังตอบปญหา 

และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับกฎหมาย เพ่ือใหบุคลากร 

ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตางๆท่ีเปนประโยชน 

สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 

มาตรการตางๆ 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

• เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 

• มีความรูความเขาใจ กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ีการทํางาน 

• มีความรูความสามารถในการใช Microsoft Office (word, excel, powerpoint) 

• ความรูความสามารถในการติดตอประสานงาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีใจบริการในการทํางาน 
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