
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบนัวิจัยและพฒันาแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได ้

_________________________________ 
 

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบ
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน 2 อัตรา  สังกัด สํานักงานเลขานุการ และฝ่ายเผยแพร่
งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 

 ๑.  ตําแหน่งที่จะจ้างและแตง่ตั้ง  
  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   จํานวน  2 อัตรา 2 ตําแหน่ง 

๒.  คุณสมบตัแิละคณุสมบตัเิฉพาะของผู้มีสทิธสิมัครสอบคดัเลือก 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปโดยอนุโลมตามข้อ 12 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546 ลงวันที่ 18 กันยายน 2546 และเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓.  วัน  เวลา  และสถานทีร่บัสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอและย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้

ที่ งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 สํานักงานเลขานุการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแต่  20 เมษายน – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๐ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  
ทุกวัน (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
โทร .  ๐ -๒๕๖๑ -๑๙๘๖  หรือ  ๐ -๒๙๔๒ -๘๒20-9 ต่อ  ๑๗๙๒  และประกาศลงเ ว็บไซ ต์สถาบันฯ 
(http://www.rdi.ku.ac.th)   

๔.  เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะต้องนํามายืน่ในการสมัคร 
  ๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและ       
ลงนามด้วยลายมือของตนเอง  (ลายมือชื่อของผู้สมัครในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบเป็นหลักฐานสําคัญใน
การยืนยันตัวบุคคล ดังนั้น  การลงลายมือชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 
  ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  1 1/2  x  2  น้ิว  ซึ่งถ่ายไว้ครั้ง
เดียวกันไม่เกิน  ๑  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 
  ๔.๓ สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใบคะแนนแสดงผล
การเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียด
แนบท้าย โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก 

๔.๔ หนังสือรับรองการผ่านงานหรือหนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
๔.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ หรือเปลี่ยนช่ือ หรือเปลี่ยนนามสกุล  
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๔.๖ สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๔.๗ สําเนาใบสําคัญทางทหาร เช่น ใบสด. ๘ สด.๙ หรือ สด. ๔๓ กรณีเป็นชาย  
สําหรับผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม (สัมภาษณ์) จะต้องนําเอกสารดังต่อไปนี้ 

มาย่ืนภายในเวลาที่กําหนด (ก่อนวันสอบสัมภาษณ์) ดังน้ี 
  ๔.๘ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกให้ไม่เกิน   
๑  เดือน   
  ๔.๙ ให้ผู้รับรอง  ซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีน้องร่วมบิดา  มารดา  เดียวกัน       
จํานวน  ๓  ท่าน   ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี   กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่   
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งน้ี หน่ึงในจํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นขา้ราชการ หรือพนักงานประจํา  หรือหากรับ
ราชการทหาร หรือตํารวจต้องมียศไม่ตํ่ากว่าร้อยเอก  พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตร
พนักงานประจําของผู้รับรอง ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ประกอบคํารับรอง  

๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

  ค่าธรรมเนียมการสมัครตําแหน่งละ  1๐๐  บาท  (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อ
ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว) 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่ทําการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก 

  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ            
จะประกาศให้ทราบ ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารสุวรรณวาจก    
กสิกิจ ช้ัน ๑  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือเว็บไซต์ http://www.rdi.ku.ac.th 

๗.  หลักสูตร  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี     

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 
                        ประกาศ  ณ  วันที่   19    เมษายน   พ.ศ.  ๒๕60   
 

                               (ลงนาม) ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์)                                           
         ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรบัสมัครคดัเลือกเพือ่จ้างและแตง่ตั้งบคุคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได ้
ลงวันที่   19 เมษายน พ.ศ. 2560 

.......................... 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป 

            เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (จ่ายเงิน
เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,000 บาท (ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท) 
สังกัด งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 
1 อัตรา 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมาย    

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ประเทศไทย 
- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลได้ 
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการให้คอมพิวเตอร์ Software ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ 

Word , Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี 
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ Google Application 
- มีความสามารถด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสมัพันธ์ดี 
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด 
       ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

(๑)  ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานท่ัวไปในสํานักงาน เช่น งานธุรการ งานจัด
ระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ            
งานระเบียบแบบแผน เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(๒)  ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงานในด้าน
ต่างๆ เช่น งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ  

(3)  ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการ
ประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การดําเนินการประชุม และการ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องสําเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

(4)  ทําเร่ืองติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก และเกิดความ
ร่วมมือ 
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(5)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน 
   วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้
การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

      3. ด้านการบริการ 
(๑) ให้คําปรึกษาแนะนําเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 

รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป เพ่ือให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
  4. ด้านการประสานงาน 
   (1)  ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานภายในเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
   (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

          ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๑๐๐     คะแนน 
          ๑.๑  ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล   ๕๐ คะแนน  
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็น

ในข้อความหรือเร่ืองราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
โดยการอย่างอ่ืน ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว 
     ๑.๒  ทดสอบภาษาไทย    ๕๐ คะแนน 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๒๐0 คะแนน 
       ๒.๑  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่ง         ๑๕๐   คะแนน 

              ๒.๒  ทดสอบภาษาอังกฤษ   ๕๐ คะแนน       

 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐   คะแนน 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง แต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบ 

 

 



๕ 
 

โดยภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เชาวน์ปัญญาและ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

เกณฑ์การตดัสิน 

 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบและ 
ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 

................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

ตําแหน่ง นกัวิชาการโสตทัศนศกึษา 

            เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (จ่ายเงิน
เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,000 บาท (ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท) 
สังกัดฝ่ายแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงทางโสตทัศนศึกษา เช่น เทคโนโลยีการศึกษา 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยี  
เวชนิทัศน์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร ์สื่อสารมวลชน หรือศิลปศาสตร ์

๒. เขียน เรียบเรียง คําบรรยาย เพ่ือผลิตสื่อได้ 
๓. สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว และถ่ายภาพน่ิง  พร้อมใช้อุปกรณ์บันทึกเสริมต่างๆ ได้ 
๔. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้เป็นอย่างดี เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,  

 Adobe After Effect 
๕. ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์ ได้เป็นอย่างดี เช่น Adobe Premiere pro และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด 

       ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑)  จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ

อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพ่ือให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเคร่ืองเสียงหรือเคร่ืองฉาย
ดําเนินไปโดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม 

(2)  ช่วยเขียน เรียบเรียง คําบรรยายภาพ บทรายการวิทยุ หรือ โทรทัศน์ และการนําเสนอ
สถิติข้อมูลตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

(3)  จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เคร่ืองเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4)  ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่จ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง   
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน 
   วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้
การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
  3. ด้านการประสานงาน 
   (1)  ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานภายในเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
   (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 



๗ 
 

      4. ด้านการบริการ 
(๑) ให้คําปรึกษา แนะนําเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจง

เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลเก่ียวกับด้านโสตทัศนศึกษา เพ่ือให้บุคลากร

ภายในหน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน  

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

          ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๑๐๐     คะแนน 
          ๑.๑  ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล   ๕๐ คะแนน  
    ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็น

ในข้อความหรือเร่ืองราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
โดยการอย่างอ่ืน ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว 
     ๑.๒  ทดสอบภาษาไทย    ๕๐ คะแนน 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๒๐0 คะแนน 
       ๒.๑  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่ง         ๑๕๐   คะแนน 

              ๒.๒  ทดสอบภาษาอังกฤษ   ๕๐ คะแนน       

 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐   คะแนน 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง แต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบ 

โดยภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เชาวน์ปัญญาและ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

เกณฑ์การตดัสิน 

 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบและ 
ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 

................................... 
 


