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ตามมติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี  ๗/๒๕๔๕ เม่ือวนัท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๔๕ มีมติอนุมติัให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน  ท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนกังาน (อ.ก.ม.) มอบหมายดําเนินการจดัสอบ
คดัเลือก เพ่ือจ้างและแต่งตัง้บคุคลเข้าเป็นพนกังานได้เอง สําหรับตําแหน่ง
พนกังานสาย ข-ค ทกุตําแหน่ง
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เพือ่ใหก้ารดาํเนินการคดัเลอืกบุคคลเขา้เป็นพนกังาน
มหาวทิยาลยั เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยอาศยัอาํนาจตาม
ความในขอ้ ๖ แหง่ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล
สาํหรบัพนกังาน ลงวนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จงึให้
แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืก  พนกังานของ
หน่วยงาน โดยวธิกีารสอบขอ้เขยีน และสอบสมัภาษณ์    
ประกอบดว้ย

๑. คณบด ีหรอืผูอ้าํนวยการสาํนกั/สถาบนั หรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมาย
๒. กรรมการประจาํ คณะ/สาํนกั/สถาบนั หรอืเทยีบเทา่
๓. ผูท้รงคุณวฒุ ิ
๔. หวัหน้าภาควชิา หรอืเทยีบเทา่ของหน่วยงานทีข่อบรรจุ
๕. ผูแ้ทนหน่วยงานทีข่อบรรจุ
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             ๑.       ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป
           ๑.๑   ความสามารถในการศกึษาวิเคราะห์และสรุปผล
           ๑.๒  ภาษาไทย

             ๒.    ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง

          ๒.๑  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานในตําแหน่ง

          ๒.๒ ภาษาองักฤษ

๓.   ภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่งโดยวิธีสอบสมัภาษณ์
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กระทรวงการคลงั  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยการจ่ายเงินคา่ตอบแทนการสอบ พ.ศ. ๒๕๓๔  
และได้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินคา่ตอบแทนการสอบของกรรมการดําเนินการสอบเพ่ือให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ปัจจบุนั จงึให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลงัฯ  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และใช้ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวนัท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ และวนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แทน

สรุปหลักเกณฑ์เงนิค่าตอบแทนกรรมการสอบข้อเขียน
         ข้อสอบแบบปรนัย
•   กรรมการออกข้อสอบ -  ได้ข้อละ ๕๐ บาท (เดิม ๒๕ บาท) ตอ่ ๑ ข้อ และ
•   กรรมการตรวจ -  ได้รายวิชาละ ๔ บาท (เดิม ๒ บาท) ตอ่ผู้ เข้าสอบ ๑ คน
         ข้อสอบแบบอัตนัย
•   กรรมการออกข้อสอบ + ตรวจ  (ได้เฉพาะข้อสอบท่ีได้รับเลือกเป็นรายวิชา) : ๓๕ บาท (เดิม ๑๕ บาท) 
      ตอ่ผู้ เข้าสอบ  ๑  คน
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หาก     ข้อสอบมีทัง้ปรนยัและอตันยั  ดงันี ้
กรรมการออกข้อสอบ  แบบปรนยั   :  ได้ข้อละ ๕๐ บาท (เดิม ๒๕ 
บาท) ตอ่ข้อ   กรรมการตรวจได้รายวิชาละ ๔ บาท (เดิม ๒ บาท)  ตอ่
ผู้ เข้าสอบ ๑ คน
กรรมการออกข้อสอบ แบบอตันยั ได้กึง่หนึง่ของแบบอตันยั  : ได้ 
๑๗.๕๐ บาท (เดิม ๗.๕๐ บาท) ตอ่ผู้ เข้าสอบ ๑ คน
หมายเหตุ    การสอบครัง้ใด กรรมการได้รับเงินคา่ตอบแทนไมถ่งึ 
๓๐๐ บาท ให้รับ ๓๐๐ บาท
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กรรมการสอบสัมภาษณ์
การสอบสมัภาษณ์ หรือประเมินบคุคล
กรรมการไมเ่กิน ๓ คน ได้รับเป็นรายวิชา รายวิชาละไมเ่กิน ๘ บาท ตอ่ผู้ เข้า
สอบ ๑ คน
กรรมการเกิน ๓ คน ให้เฉล่ียจ่ายเงินให้แก่กรรมการภายในวงเงินท่ีกรรมการ 
๓ คนพงึได้รับ
การทดสอบการปฏิบติังาน รายวิชา ไมเ่กิน ๑๐ บาท ตอ่ผู้ เข้าสอบ ๑ คน
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
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 -  ปฏิบตังิานไมน่อ้ยกวา่ ๓ ชม. ในวนัทาํการปกต ิไมเ่กิน                
๑๐๐ บาท ตอ่วนั
 - ปฏิบตังิานไมน่อ้ยกวา่ ๖ ชม. ในวนัทาํการปกต ิไมเ่กิน ๒๐๐ 
บาท ตอ่วนั
 - ปฏิบตังิานไมน่อ้ยกวา่ ๓ ชม. ในวนัหยุดราชการ ไมเ่กิน ๒๐๐ 
บาท ตอ่วนั
 - ปฏิบตังิานไมน่อ้ยกวา่ ๖ ชม. ในวนัหยุดราชการ ไมเ่กิน ๔๐๐ 
บาท ตอ่วนั

การจา่ยเงินคา่ตอบแทนการสอบ 
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ช่ือกรรมการ รายละเอียด จํานวนผู้ เข้าสอบ จํานวนเงินท่ีให้ จํานวนเงินท่ีได้รับ ตวัอย่างวิธีคิด

นาย ก. ออกข้อสอบ
อตันยั + ตรวจ
วิชาเฉพาะ
ตําแหน่ง

๕ ๓๕ ๑๗๕ จํานวนผู้ เข้าสอบ x 
จํานวนเงินท่ีให้ = 
๕x๓๕

รวมเป็นเงิน ๑๗๕ 

จ่ายจริง ๓๐๐ (เนื่องจากไม่
ถงึ ๓๐๐ ใหไ้ด ้
๓๐๐ บาท)

วิธีคิดข้อสอบแบบอตันัยพร้อมตรวจ
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ช่ือ

กรรมการ

รายละเอียด จาํนวนผู้เข้า

สอบ

จาํนวนเงนิที่ให้ จาํนวนเงนิที่

ได้รับ

ตัวอย่างวิธีคดิ

นาย ข ออกข้อสอบ
อตันยั + 
ตรวจ

๔ ๓๕ ๑๔๐ จํานวนผู้ เข้าสอบ 
x จํานวนเงินท่ีให้ 
= ๔ x ๓๕

   รวมเป็นเงิน ๑๔๐  

จ่ายจริง    ๓๐๐(เน่ืองจา
กไม่ถึง ๓๐๐ 
ให้ได้ ๓๐๐ 
บาท)
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ช่ือกรรมการ รายละเอียด กรรมการออกข้อสอบ ตวัอยา่งวิธีคิด กรรมการตรวจ รวมทัง้สิน้    ตวัอยา่งวิธีคิด

ให้ข้อละ จํานวน
ข้อสอบ

จํานวนเงินท่ี
ได้รับ

จํานวน
วิชา

จํานวน
เงินท่ี
ได้รับตอ่
รายวิชา

จํานวนผู้
เข้าสอบ

นาย ก. ออกข้อสอบแบบปรนยั

วิชาภาษาองักฤษ

50 20 1,000 ให้ข้อละ x 
จํานวน
ข้อสอบ

=50 บาท x 
20 ข้อ

1 4 4 16 จํานวนเงินท่ี
ได้รับ

ตอ่รายวิชาx
จํานวน

ผู้ เข้าสอบ

= 4 x4
ตรวจข้อสอบแบบอตันยั

(กรณีข้อสอบมีทัง้ปรนยั
และอตันยั)

17.5 4 70 ให้ข้อละ x 
จํานวนผู้ เข้า
สอบ=17.5 x 4

1,000 86

รวมเงนิที่ได้รับ                                      1,086

วิธีคิดข้อสอบแบบปรนัยพร้อมตรวจ / แบบผสม
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ช่ือกรรมการ รายละเอียด กรรมการออกข้อสอบ ตวัอยา่งวิธี
คิด

กรรมการตรวจ รวมทัง้สิน้      ตวัอยา่งวิธีคิด
ให้ข้อละ จํานวน

ข้อสอบ
จํานวนเงินท่ี

ได้รับ
จํานวน
วิชา

จํานวน
เงินท่ี
ได้รับ
ตอ่
รายวิช
า

จํานวน
ผู้ เข้า
สอบ

นาย ข. ออกข้อสอบแบบปรนยั

วิชาภาษาไทย

50 50 2,500 ให้ข้อละ x 
จํานวน
ข้อสอบ

=50 บาท x 
50ข้อ

1 4 4 16 จํานวนเงินท่ี
ได้รับตอ่
รายวิชา x 
จํานวนผู้ เข้า
สอบ =4x4

ตรวจข้อสอบแบบ
อตันยั (กรณีข้อสอบมี
ทัง้ปรนยัและอตันยั)

17.5 4 70 ให้ข้อละ x
จํานวนผู้ เข้า
สอบ 
= 17.5 x4

2,500 86

รวมเงินท่ีได้รับ                                      2,586
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