ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
.........................................................

ตามประกาศคณะประมง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ลงวั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ สานักงานเลขานุการ คณะประมง เปิดรับสมัครในช่วง
ระหว่างตั้งแต่วันที่ 1-21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น
คณะประมง จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะคัดเลือกแต่งตั้ง
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของพนักงานมหาวิทยาลัย หมวด 1 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับ การคัดเลือก ขอรับใบสมัครที่งานบริหารและธุรการ สานักงาน
เลขานุการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
ถึงวันที่ 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น.- 15.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ http://www.fish.ku.ac.th)
4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกาหนด
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว X 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
4.3 สาเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละตาแหน่งตามประกาศรับสมัคร
4.4 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล
(ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสือหย่า สาหรับหญิงที่ทาการสมรสแล้ว เป็นต้น
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4.5 เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของแต่
ละตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรอง
การผ่านงาน สาเนาทะเบียนบ้านกรณีระบุภูมิลาเนาของผู้สมัคร เป็นต้น
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และใบกองเกินทหาร (ถ้ามี)
4.7 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกไห้ไม่เกิน 1 เดือน
ฉบับจริงจานวน 1 ฉบับ
4.8 ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จานวน 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนีห้ นึ่งใน
จานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจา หรือหากรับราชการทหารหรือตารวจต้องมียศไม่
ต่ากว่าร้อยเอก พร้อมสาเนาบัตรของผู้รับรอง
5. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
ผู้สมัครรับคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสอบตาแหน่งละ 200 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่าย
คืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่ทำกำรคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับกำร
คัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก จะประกำศให้ทรำบในวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซด์ http://www.fish.ku.ac.th
7. วิธีกำรคัดเลือก
วิธีกำรคัดเลือก ประกอบด้วย กำรสอบข้อเขียน และกำรสอบสัมภำษณ์
7.1 กำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เวลำสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย
หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์ – สรุป
- ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับ
ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือ
ให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอื่น ซึ่งเหมาะแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว
หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่ง
ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะตำแหน่ง แต่ละหมวดไม่ต่ำกว่ำร้อยละห้ำสิบ และได้คะแนนรวมทั้ง 2 หมวดไม่ต่ำกว่ำร้อยละหกสิบ
7.2 กำรสอบสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่โดยจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
และประวัติการทางานของผู้ เข้าสอบและการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
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8. วัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน : สอบในวันอังคำรที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
สอบ
เวลำ
สถำนที่สอบข้อเขียน
1. หมวดความรู้ความสามารถทั่วไป
09.00 น - 12.00 น.
อาคารบุญอินทรัมพรรย์
คณะประมง
2. หมวดความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
9. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน : จะประกาศให้ทราบในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ทางเว็บไซด์ http://www.fish.ku.ac.th
10. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนสอบข้อเขียน (7.1) และการสอบสัมภาษณ์ (7.2)
รวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยเรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ เสนอคณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)
อนุมัติการบรรจุ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์)
คณบดีคณะประมง
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ลงวันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
.........................................................

ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีระดับปฏิบัติกำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,520 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ
สานักงานเลขานุการ คณะประมง จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานเกี่ยวกับ
นักวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) จัดทาบัญชี จัดทารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจาเดือน จัดทาประมาณการรายได
รายจายประจาป พรอมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงิน
นอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของหนวยงาน รวบรวมขอมูลและรายงานการเงินของหนวยงานเพื่อพรอมที่จะปรับปรุงขอมูลให ถูกตอง
และทันสมัย
(๒) ดูแลการรับและจายเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จายเงิน เพื่อใหการรับ-จายเงินของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทาฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา
เบิกจายในหมวดตาง ๆ ดาเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจัดทาและ
ดาเนินการตางๆในดานงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการดาเนินการ
เปนไปอยางถูกตอง ตรงกับความจาเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน
(๓) ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ
รายงานการเงินตาง ๆ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใหการปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต าง ๆ ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กาหนดใหเปนปจจุบัน
(๔) ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน การงบประมาณและ
การบัญชี ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง และแกปญหาขัดของตางๆเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ
(๕) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อใหการ
ดาเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๕
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ใหคาปรึกษา แนะนาเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการเงินการบัญชี รวมทั้ง
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานวิชาการเงินการบัญชี เพื่อให
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู รับบริการ ไดรับทราบขอมูลและความรู ต าง ๆ
ทีเ่ ปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมที่หน่วยงำนกำหนด
(๑) จัดทาบัญชี จัดทารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจาเดือน จัดทาประมาณการรายได
รายจายประจาป พรอมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงิน
นอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบวิธีการ
บัญ ชีของหนวยงาน รวบรวมขอมูล และรายงานการเงิน ของหนวยงานเพื่อพรอมที่จะปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง
และทันสมัย
(๒) ดูแลการรับและจายเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ -จายเงิน เพื่อใหการรับ-จายเงินของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ ตรวจสอบใบสาคัญเบิกจายในหมวด
ตางๆ ดาเนิ นการเกี่ยวกับ งานขอโอนและการขอเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณจัดทาและดาเนินการตาง ๆ
ในดานงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตางๆ เพื่อใหการดาเนินการเปนไปอยางถูกตอง
ตรงกับความจาเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน
(๓) ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ
รายงานการเงินตาง ๆ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใหการปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต าง ๆ ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการ
ทีก่ าหนดให้เป็นปัจจุบัน
(4) ลงบัญชีและดูแลงานบัญชีในระบบ ERP
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี ทางการบัญชี

