
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแตง่ตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------ 
 
 ด้วยส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  จะด าเนินการ
คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 70 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  
ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
 อาศัยอ านาจตามความในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 3/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 1580/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  และค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่  ๘๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทน                
รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง
และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 
 
1.  ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
 ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  จ านวน  ๒  ต าแหน่ง   ๒   อัตรา 
 
2.  คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ำม และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ดังนี้ 
  (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
    (1)   มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
    (๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    (๓) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 
  (ข) ลักษณะต้องห้ำม 
    (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
    (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
    (3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 
    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (6) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
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    (8) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ 
หรือกฎหมายอื่น 
    (9) เป็นผู้ที่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
 2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
3.  กำรรับสมัครและค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 
 ๓.๑  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  ๒๑ พฤศจิกำยน  -  ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๕ ตลอด            
24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 
  1) เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน http://www.kps.ku.ac.th 
หัวข้อ “สมัครงาน” และเข้าสมัครงานออนไลน์  
  2)  กรอกข้อความพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่
ก าหนด 
  ๓)  ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๔)  สแกนใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครตามข้อ ๕   และเอกสารการช าระค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบให้ครบ และส่งไปยัง E-mail :   Sittichaimamo444@gmail.com   ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทธิชัย สุขเกษม  ๐๙๘-๑๐๓๑๐๕๕  หรือคุณนารีรัตน์  ลีลาวรรณเขต  หมายเลขโทรศัพท์  093-
1513959    
  ๕) การรับสมัครสอบจะมผีลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
 3.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน  ๒๐๐  บาท    
  ค่าธรรมเนียมในการสอบเมื่อช าระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 3.๓ ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ เม่ือมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์การสอบ  อาคารชูชาติ ก าภู ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน และที่
เวบ็ไซต์  http://www.kps.ku.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน”  
 
4.  เงื่อนไขกำรรับสมัคร   
 4.๑ ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบผ่านอินเตอร์เน็ต  ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 4.2 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง ๑ ต ำแหน่งเท่ำนั้น  เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแกไ้ขข้อมูลได้ 
 ๔.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ และต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยหรือมีหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกสถำบันต้นสังกัด โดยอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๕ 
 4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ  
เฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับ
สมัครสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบคร้ังนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 4.๕ ผู้สมัครสอบที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน จะต้องน าเอกสารตัวจริงพร้อมส าเนาที่ใช้แนบไฟล์ในการสมัคร
สอบ และเอกสารค ารับรอง มายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามที่ระบุไว้ในประกาศ            
รับสมัคร กรณีที่ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ มหาวิทยาลัยจักไม่รับผิดชอบใดๆ 
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 4.6 การสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.
2551  ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อ               
เจ้าพนักงาน 
  
๕.  เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรรับสมัคร 
  ๕.๑  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วย
ลายมือของตนเอง (ลายเซ็นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจ าตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็น
หลักฐานส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การลงลายมือชื่อเก่ียวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 
  ๕.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1.5 นิ้ว X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ครั้งเดียวไม่เกิน              
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๑ รูป 
  ๕.๓  ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบแสดงผลการเรียนที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด 
  ๕.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๕.๕  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มี การเปลี่ยน) 
เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น 
  ๕.๖  ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.๘ (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก
แบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องทางทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ (เฉพาะผู้สมัคร
เพศชาย) 
  ๕.๗  เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือรับรองการผ่านการอบรม 
หรือ รายวิชาที่เรียนเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ที่แสดงในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  อย่างน้อย ๑ รายวิชา เป็นต้น 
 
6.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก (สอบข้อเขียน) วัน เวลำ สถำนที่ท ำกำรคัดเลือก และระเบียบ
เกี่ยวกับกำรคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก จะประกำศให้ทรำบในวันที่  ๑๖  ธันวำคม  ๒๕๖๕  หรือดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  อาคาร           
ชูชาติ ก าภู ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน หรือที่เว็บไซต์ http://www.kps.ku.ac.th หัวข้อ“สมัครงำน”  
 
๗.  วิธีกำรคัดเลือก 
 วิธีกำรคัดเลือก ประกอบด้วย กำรสอบข้อเขียน และกำรสอบสัมภำษณ์ 
 ๗.1 กำรสอบข้อเขียน แยกเป็น 2 หมวด 
  ๗.1.1 หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  ๒๐0  คะแนน) 
  ๗.1.2 หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง    (คะแนนเต็ม  ๒00 คะแนน) 
   รายละเอียดวิชาที่สอบ และคะแนนของแต่ละวิชา ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายของแต่ละต าแหน่ง 
 ๗.2 กำรสอบสัมภำษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   -  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องเข้ารับการประเมินผลด้านบุคลิกภาพ โดยการท าแบบทดสอบด้าน
จิตวิทยา 
   -  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  รวมถึงการประเมินจากบุคลิกภาพ 
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น 
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๘.  วัน และสถำนที่สอบข้อเขียน 
    ด ำเนินกำรสอบข้อเขียน : วันที่ 2๓  ธันวำคม  ๒๕๖๕ 
    สถำนที่และเวลำสอบ    : จะแจ้งในวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
 
๙.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ๙.1 เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียน และเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็น
ผู้สอบได้ในคะแนนสอบข้อเขียน (๗.๑.1 และ ๗.1.๒ ) ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  และต้องได้คะแนนรวม               
๒ หมวด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๙.๒  การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70         
ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดถือว่าเป็นผู้สอบได้และได้รับการจ้าง 
 ๙.๓  ผลของการตัดสินของคณะกรรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๘     พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 
 

                                          
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม) 

   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหาร วิทยาเขตก าแพงแสน 
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งแนบท้ำยประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงและแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็น              
พนักงำนมหำวิทยำลัย  ลงวันที่  ๑๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

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

ต ำแหน่งที่  ๑  ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
  เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๒๑,๐๐๐ บาท  สังกัดกองบริหาร
การศึกษา ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  จ านวน ๑ อัตรา 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  ด้ำนปฏิบัติกำร 
(๑)  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทดสอบ

คุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป เพื่ออ านวยการให้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในความรับผิดชอบ ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
   (๒) ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดค าสั่ง และคู่มือค าอธิบายชุดค าสั่งตามข้อก าหนด
ของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการ
ท างานได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้
ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาแก่นิสิต 

๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 
(๑) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ 

    (๒)  ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๓.  ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานงานท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามที่ก าหนดไว้ 
   (๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.  ด้ำนกำรบริกำร 
(๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์   

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้ รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างที่เป็น
ประโยชน์ 
       (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมที่หน่วยงำนก ำหนด 
  ๑.  พัฒนา ปรับปรุง โปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษา PHP, JavaScript, AJAX, jQuery, CSS  ร่วมกับ 
                ฐานข้อมูล MYSQL, Oracle 

๒.  พัฒนา / ปรับปรุงเว็บไซต์ดว้ย Joomla WordPress 
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       ๓.  สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และตกแต่งภาพ 
       ๔.  ดูแลระบบ Window Server ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ 
       ๕.  พัฒนา Mobile Application 
       6.  มีความรู้ cloud technology หรือ blockchain จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
       ๗.  มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล                      

๘. ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะของเคร่ือง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ๙. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเก่ียวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต ์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบาการใช้
ค าสั่งตา่ง ๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เคร่ืองมือและชุดค าสั่งสื่อสาร 
      ๑๐.  การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ 
      ๑๑.  ให้ค าปรึกษา แนะน า อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      ๑๒.  ติดตามความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบตัิหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ 
   
วิธีกำรคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
 กำรสอบข้อเขียน แยกเป็น ๒ หมวด 

๑. หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  คะแนนเต็ม ๒๐0  คะแนน  เวลำสอบ  ๒ ชั่วโมง 30 นำที  
ประกอบด้วย 
(1) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล   คะแนนเต็ม  100  คะแนน   

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบพัสดุ 
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 

      (๓)  วิชาภาษาอังกฤษ   คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน     
  ๒.  หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน  เวลำสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นำที 
    - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

  ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง ในแต่ละวิชำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้ง ๒ หมวดไม่ต่ ำกว่ำ            
ร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ทุกคนจะต้องเข้ำรับกำรประเมินผลด้ำนบุคลิกภำพ โดยกำรท ำ
แบบทดสอบด้ำนจิตวิทยำ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศที่แจ้งและเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน 
 
 
หน่วยงำนเจ้ำของอัตรำ  :  กองบริหารการศึกษา ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน อัตราเลขที่ พ.๓๖๐๗   
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งแนบท้ำยประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงและแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็น              
พนักงำนมหำวิทยำลัย  ลงวันที่   ๑๘   พฤศจิกำยน  ๒๕๖๕ 

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

ต ำแหน่งที่  ๒  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
  เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๐๐๐ บาท  สังกัดกองบริหารทั่วไป 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  จ านวน ๑ อัตรา 
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางบัญชี 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง 
การบัญชี และการวิเคราะห์งบประมาณ การจัดท ารายงานการเงิน การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชี การ
จัดท าฐานข้อมูลทางการเงิน และการตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ 
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
 (1) จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุน
หมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ  
 (2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและ
ทันสมัย  
 (3) จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจ าเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน  
 (4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ  
 (5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-
จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  
 (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการ 
ปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และข้อก าหนด  
 2. ด้ำนกำรวำงแผน  
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน  
 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 4. ด้ำนกำรบริกำร  
 (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์  
 (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
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ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตทิี่หน่วยงำนก ำหนด 

๑. จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่หักจากเงินเดือนของบุคลากรวิทยาเขตก าแพงแสน แยกตามประเภท
ค่าใช้จ่ายและหน่วยงาน เพื่อส่งให้กองคลัง บางเขน และส่วนงานในวิทยาเขตก าแพงแสน 

๒. บันทึกข้อมูลการหักเงินเดือนเข้าระบบ KU Smart P 
๓. ออกใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ ERP 
๔. การรับเงินตามใบน าสง่/น าฝากเงิน จากส่วนงานภายในวิทยาเขตก าแพงแสน และบนัทึกอนมุัติการรับเงิน

ในระบบ ERP 
๕. การสร้างรายการเดินสะพัดจากใบน าส่ง/น าฝากเงิน (คู่บัญชี ในระบบ ERP) 
๖. จัดท าเช็คสั่งจา่ยผา่นระบบ ERP 
๗. จัดท าข้อมูลการสั่งจา่ยเงินผา่นระบบ Internet Banking 
๘. ตรวจสอบและสรุปรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
๙. เปิด/ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
๑๐. แจ้งเปลี่ยนแปลงลายมือชือ่ผู้มีอ านาจลงนามเบิกถอนเงินกับธนาคาร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ

มหาวิทยาลยั 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี 
  ๒.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power-point 
Access) Google from และ Google sheet ส าหรับปฏิบัติงานได้  หากได้รับใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่แสดง
ถึงการผ่านการศึกษาหรือผ่านหลักสูตรดังกล่าว  ให้น ามายื่นประกอบการรับสมัคร 

๓. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา 
๔. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 
๕. สามารถอุทิศเวลาให้กับงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการได้ 
๖. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
7. มีความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) 
๘. มีความสามารถในการวิเคราะห์งานและประสานงานได้เป็นอย่างดี 

วิธีกำรคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
 กำรสอบข้อเขียน แยกเป็น ๒ หมวด 

๒. หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  คะแนนเต็ม ๒๐0  คะแนน  เวลำสอบ  ๒ ชั่วโมง 30 นำที  
ประกอบด้วย 
(3) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล   คะแนนเต็ม  100  คะแนน   

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบพัสดุ 
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 

      (๓)  วิชาภาษาอังกฤษ   คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน     
  ๒.  หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน  เวลำสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นำที 
    - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
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  ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง ในแต่ละวิชำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้ง ๒ หมวดไม่ต่ ำกว่ำ            
ร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ทุกคนจะต้องเข้ำรับกำรประเมินผลด้ำนบุคลิกภำพ โดยกำรท ำ
แบบทดสอบด้ำนจิตวิทยำ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศที่แจ้งและเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 
หน่วยงำนเจ้ำของอัตรำ  :  งานคลังและพัสดุ  กองบริหารทั่วไป ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  
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