
 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕  

********************** 
 

ตําแหน่งที่ ๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๒๗๗ บาท  สังกัดโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ จํานวน ๑  อัตรา 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

       ปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดการประจําโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ หรือ
ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงาน และต้องทําการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เพื่อปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
หรือพัฒนางานในหน้าที่หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักท่ีปฎิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้
คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้รับบริการเพื่อ
อํานวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
                ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 

๑. มีความรู้ความสามารถในงานด้านการปฏิบัติการ ด้านการกํากับดูแล ด้านการบริการทางด้านการศึกษา
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่ 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

๓. มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงของ
ประเทศไทย 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๕. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างเหมาะสมแก่

การปฏิบัติงานหน้าท่ี 
๗. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๘. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

  
 
 



 

 

ตําแหน่งที่ ๒ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  
        เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๕๐๕ บาท  สังกัด
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ จํานวน ๑  อัตรา     
       
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา  ทําหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบ
ความรู้ งานกิจการนักศึกษาด้านต่างๆ งานบริการและสวัสดิการ การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริม
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา เผยแพร่การศึกษา 
บริการทางวิชาการแก่นิสิตและบุคลากร ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที ่และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
                ได้รับปริญญาตรหีรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
  ๓. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงของ
ประเทศไทย 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๕. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

  ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  ได้อย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานหน้าท่ี 

๗. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๘. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
  

ตําแหน่งที่ ๓ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี 
  เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๕๐๕ บาท  สังกัดสังกัด
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  จํานวน ๑  อัตรา     
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
       ปฏิบัติงานการเงิน การคลังและการบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การ
วิเคราะห์งบประมาณ การจัดทํารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชี การจัดทําฐานข้อมูล
ทางการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท จัดทํารายจ่าย
ตามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการายได้ รายจ่ายประจําปี พร้อมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงานดําเนินการ



 

 

เกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
                ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ี  
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
  ๓. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงของ
ประเทศไทย 
  ๔. มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความต้ังใจ และอุทิศตนในเวลาทํางาน 
  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพวิเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  ได้อย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานหน้าท่ี 
  ๖. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
  ๗. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
  ๘. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

 
วิธีการคัดเลือก 
        คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 
        การสอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน)   

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ เ ก่ียวกับระเบียบข้อบังคับที่ ใช้ในการปฏิบั ติงานในหน้าที่  หรือทดสอบ

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้
จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐศาสตร์หรือสังคม 
หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษาวิเคราะห์ และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอ่ืน ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว 

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งนักวิชาการศึกษา การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร แบบเรียน 

การเทียบความรู้ การจัดการพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
การให้คําแนะนํา คําปรึกษา เกี่ยวกับการศึกษา การสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การติดต่อ
ขอความช่วยเหลือทางการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก การสํารวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา การจัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา โดย
ใชค้วามสามารถทางคอมพิวเตอร์ 

 
 



 

 

ผู้สอบผ่านการสอบต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบ จึงมีสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
 
 การสอบสัมภาษณ์  (๑๐๐  คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 
 
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

การตัดสินพิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้
คะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งส้ินไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ การตัดสินหรือมติของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นท่ีสุด                                   
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