
 

 

 

 

ประกาศ กองวเิทศสัมพันธ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกเปนพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได 

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

 

ดวย กองวเิทศสมัพันธ สํานักงานอธกิารบด ี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร มคีวามประสงคจะรับสมัคร

บุคคล เพื่อสอบคัดเลอืกเปนพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายได จํานวน ๕ อัตรา เพื่อปฏบิตังิานในตําแหนงเจาหนาที ่ 

บรหิารงานท่ัวไป วุฒปิริญญาตรี อตัราคาจางเดอืนละ ๑๐,๙๗๐ บาท จํานวน ๑ อตัรา ตาํแหนงนักวชิาการ               

โสตทัศนศกึษา วุฒปิริญญาตรี อตัราคาจางเดอืนละ ๑๐,๙๗๐ บาท จาํนวน ๑ อัตรา ตําแหนงเจาหนาที ่             

บริหารงานทั่วไป วุฒปิริญญาโท อตัราคาจางเดอืนละ ๑๕,๑๒๐ บาท จํานวน ๑ อตัรา และตําแหนงนักวเิทศ

สัมพันธ  วุฒปิริญญาโท  อัตราคาจางเดอืนละ  ๑๕,๑๒๐  บาท  จํานวน  ๒  อตัรา  โดยมรีายละเอยีดดังตอไปนี้ 

 

๑. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมคัร 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลอืก ขอและยื่นใบสมัครไดที ่ งานธุรการ กองวเิทศสัมพันธ ช้ัน ๑๐   

อาคารสารนเิทศ ๕๐ ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป ถงึวนัท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  

ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  และเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทุกวันเวนวนัหยุดราชการ 

 

๒. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามายืน่ในการสมัครเขารับการคัดเลอืก 

๒.๑ ใบสมัครซึ่งผูสมัครตองกรอกขอความ  และลงนามดวยลายมอืตนเอง 

๒.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑½ นิ้ว ถายมาไมเกิน ๑ ป (นับถึง         

วันปดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 

๒.๓ สําเนาปริญญาบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัตสิําหรับตําแหนง จาํนวน ๑ ฉบับ 

๒.๔   สําเนาเอกสารการเปลีย่นคํานําหนาชื่อหรอืเปลี่ยนชื่อ หรอืเปลี่ยนนามสกุล หรอืหญงิทีม่กีารสมรส 

แลวตองแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส จํานวน ๑ ฉบับ 

๒.๕ สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

๒.๖  กรณเีปนเพศชาย  ตองมสีาํเนาใบสําคัญทางทหาร สด. ๙  สด. ๘  หรอื สด. ๔๓  จํานวน ๑ ฉบับ 

๒.๗ เอกสารแสดงความรู ความสามารถในการใชเครื่องคอมพวิเตอร และผลงานที่แสดงความรู ความ 

สามารถและประสบการณ 

 

๓. คาธรรมเนยีมการสมัคร 

ผูสมัครเสยีคาธรรมเนยีมการสมัครคนละ ๑๐๐ บาท คาธรรมเนยีมการสมัครจะไมจายคนืใหเมือ่ประกาศ 

รายช่ือวาเปนผูมสีทิธิ์เขารับการคัดเลอืกแลว 
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รายละเอยีดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานเงนิรายได 

ลงวันท่ี ……… / ………………………… / พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ตําแหนงเจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป  วุฒิปรญิญาตร ี

เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายได จาํนวน ๑ อัตรา อตัราเงนิเดอืน ๑๐,๙๗๐ บาท   

งานธุรการ  กองวเิทศสมัพันธ  สํานักงานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

 

คุณสมบัตท่ัิวไปและคุณสมบัตเิฉพาะของผูสมัคร 

๑. ผูสมัครตองมีคุณสมบตัทิั่วไปโดยอนุโลม ตามขอ  ๑๒  แหงขอบังคับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรวา  

ดวยการบรหิารงานบุคคลสาํหรับพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายไดมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. ไดรับวุฒปิริญญาตรี หรอืเทยีบไดไมต่าํกวานี้ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร การศกึษา   

พาณชิยศาสตร คณติศาสตร สถิต ิ สงัคมวทิยา สังคมสงเคราะหศาสตร จติวทิยา ศลิปศาสตร รัฐศาสตร  

มนุษยศาสตร อักษรศาสตร วารสารศาสตร หรอืสาขาอื่นที่กฎหมายกําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ 

๓. มคีวามรูในวชิาเลขานุการและการบริหารงานทั่วไป รวมทัง้กฎ ระเบยีบ และขอบงัคับที่ใชในการ  

ปฏบิัตงิานในหนาที ่

๔. มคีวามรูและสามารถใช Microsoft office word, excel, power point และสามารถเรียนรูการใชงาน  

โปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ ได 

๕. มคีวามรูเทาทันการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเรียนรู 

และวางตัวไดอยางเหมาะสม  สามารถทํางานรวมกับผูอืน่ไดเปนอยางด ี

๖. มคีวามสามารถในการศกึษา  คนควาหาขอมูล  วเิคราะหปญหา และสรุปเหตุผลได 

๗. มคีวามรูความสามารถในการตดิตอประสานงานและการใชภาษาองักฤษในการสือ่สารในชีวติประจําวัน 

ได 

 

วธีิการคัดเลอืก 

๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป โดยวธีิการสอบขอเขยีน  (๑๐๐  คะแนน) 

 ๑.๑ ความสามารถในการศกึษา  วเิคราะห  และสรุปเหตุผล     ๕๐  คะแนน 

  ทดสอบความสามารถในการศกึษาวเิคราะห  และสรุปเหตผุล 

  โดยใหวเิคราะหจับประเด็นจากขอมูล  ขอความที่เก่ียวของกับการเมอืง 

  เศรษฐกิจ  สงัคม  การศกึษา  การคิดวเิคราะหหาเหตุผลแลวใหสรุปความ 

  อุปมาอุปไมย  โดยอาศยัความรูทั่วไปและการคิดหาเหตุผลดวยตัวเลข 

 ๑.๒ ภาษาไทย         ๕๐  คะแนน 

๒. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตาํแหนง โดยวธีิการสอบขอเขยีน  (๑๐๐  คะแนน) 

 ๒.๑ ทดสอบความรูความเขาใจในตาํแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  ๕๐  คะแนน 

 ๒.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษ                        ๒๕  คะแนน 

 ๒.๓ ทดสอบปฏบิัตกิารดานคอมพวิเตอร     ๒๕  คะแนน 



-๒- 

 

๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวธีิการสอบสัมภาษณ  (๑๐๐  คะแนน) 

ประเมนิบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัตสิวนตัว ประวตักิารศกึษา และ

ประวัตกิารทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ผลงานที่แสดง 

ความรู ความสามารถ และประสบการณ บุคลกิภาพ ทวงทวีาจา อุปนสิัย ทัศนคต ิ ความคิดริเร่ิม เชาวปญญา 

ไหวพรบิ ปฏภิาณในการแกไขปญหาเฉพาะหนา  การปรับตวัเขากับเพื่อนรวมงาน สังคม และสิง่แวดลอม 

ทัง้นี้ ผูมสีทิธิ์เขาสอบสมัภาษณจะตองผานการสอบภาคความรู และความสามารถทั่วไป และภาคความรู

ความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง  ไมต่าํกวารอยละ  ๕๐ 

๔. เกณฑการตัดสนิ 

ผูไดรับคัดเลอืกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาค ไมต่าํกวารอยละ ๕๐ และไดคะแนนรวมทัง้สิ้นไมต่าํ 

กวารอยละ  ๖๐ 

๕. สวนราชการเจาของอตัรา 

งานธุรการ  กองวเิทศสมัพันธ  สํานักงานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  จํานวน  ๑  อัตรา 



รายละเอยีดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจาง และแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานเงนิรายได 

ลงวันท่ี ……… / ………………………… / พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ตําแหนงนักวชิาการโสตทัศนศกึษา  วุฒิปรญิญาตร ี

เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายได จาํนวน ๑ อัตรา อตัราเงนิเดอืน ๑๐,๙๗๐ บาท 

งานสารนเิทศ กองวเิทศสัมพนัธ สํานักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
 

คุณสมบัตท่ัิวไปและคุณสมบัตเิฉพาะของผูสมัคร 

๑. ผูสมัครตองมคุีณสมบตัทิั่วไปโดยอนุโลม ตามขอ  ๑๒  แหงขอบังคับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรวา

ดวยการบรหิารงานบุคคลสาํหรับพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายไดมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. ไดรับวุฒปิริญญาตรี หรอืเทยีบไดไมต่าํกวานี้ทางสาขาสถิต ิ วทิยาการคอมพวิเตอร วทิยาศาสตร-

คอมพวิเตอร เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาศาสตร บริหาร เศรษฐศาสตร พาณชิยศาสตร วารสารศาสตร 

รัฐศาสตร การศกึษา มนษุยศาสตร อักษรศาสตร ศลิปศาสตร หรอืสาขาอืน่ทีก่ฎหมายกําหนดวาใชเปน  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 

๓. มคีวามรูและสามารถในการใชภาษาและคอมพวิเตอรอยางเหมาะสมกับการปฏบิตังิานในหนาที ่ เชน   

Microsoft office word, excel, power point, photoshop, internet และสามารถเรียนรูการใชงานโปรแกรมสาํเร็จรูป 

อื่น ๆ ได 

๔. มคีวามรูความสามารถในการเลอืกใชจัดเตรียมและควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสยีง เครื่อง 

ฉาย วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการจัดแสดงหรอืบรรยาย ดูแลรักษาประสานงานในการซอมแซมใหอยูในสภาพพรอม

ในการใชงาน 

๕. มคีวามรูความสามารถในการเขยีน เรียบเรียง คําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภมู ิทางราชการ เพื่อ 

เผยแพรความรูและขอมูลของมหาวทิยาลยั 

๖. มคีวามรู ความสามารถในการถายภาพประกอบการจดัทําสื่อสิง่พมิพและมลัตมิเีดยี 

๗. มคีวามรูเทาทันการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรมสามารถเรียนรู  

และวางตัวไดอยางเหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
 

วธีิการคัดเลอืก 

๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป โดยวธีิการสอบขอเขยีน  (๑๐๐  คะแนน) 

 ๑.๑ ความสามารถในการศกึษา  วเิคราะห  และสรุปเหตุผล     ๕๐ คะแนน 

  ทดสอบความสามารถในการศกึษาวเิคราะห  และสรุปเหตผุล 

  โดยใหวเิคราะหจับประเด็นจากขอมูล  ขอความที่เก่ียวของกับการเมอืง 

  เศรษฐกิจ  สงัคม  การศกึษา การคิดวเิคราะหหาเหตุผลแลวใหสรุปความ 

  อุปมาอุปไมย  โดยอาศยัความรูทั่วไปและการคิดหาเหตุผลดวยตัวเลข 

 ๑.๒ ภาษาไทย         ๕๐ คะแนน 

 ๒. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตาํแหนง โดยวธีิการสอบขอเขยีน  (๑๐๐  คะแนน) 

 ๒.๑ ทดสอบความรูความเขาใจในตาํแหนงนักวชิาการโสตทัศนศกึษา  ๕๐ คะแนน 

 ๒.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษ                        ๒๕ คะแนน 

 ๒.๓ ทดสอบปฏบิตักิารดานคอมพวิเตอร     ๒๕ คะแนน 



-๒- 

 

๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวธีิการสอบสัมภาษณ   (๑๐๐  คะแนน) 

ประเมนิบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัตสิวนตัว ประวตักิารศกึษา และ

ประวัตกิารทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ผลงานที่แสดง 

ความรู ความสามารถ และประสบการณ บุคลกิภาพ ทวงทวีาจา อุปนสิัย ทัศนคต ิ ความคิดริเร่ิม เชาวปญญา  

ไหวพรบิ ปฏภิาณในการแกไขปญหาเฉพาะหนา  การปรับตวัเขากับเพื่อนรวมงาน สังคม และสิง่แวดลอม 

ทัง้นี้ ผูมสีทิธิ์เขาสอบสมัภาษณจะตองผานการสอบภาคความรู และความสามารถทัว่ไป และภาคความรู

ความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง ไมต่ํากวารอยละ ๕๐ 

๔. เกณฑการตัดสนิ 

ผูไดรับคัดเลอืกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาค ไมต่ํากวารอยละ  ๕๐  และไดคะแนนรวมทัง้สิ้น            

ไมต่ํากวารอยละ  ๖๐ 

๕. สวนราชการเจาของอตัรา 

งานสารนเิทศ  กองวเิทศสมัพนัธ  สาํนักงานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  จาํนวน  ๑  อัตรา 



รายละเอยีดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจาง และแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานเงนิรายได 

ลงวันท่ี ……… / ………………………… / พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ตําแหนงนักวเิทศสัมพนัธ  วุฒิปรญิญาโท 

เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายได จํานวน ๒ อัตรา อัตราเงนิเดอืน ๑๕,๑๒๐ บาท 

สังกัดงานสารนเิทศ กองวเิทศสัมพันธ สํานักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

 

คุณสมบัตท่ัิวไปและคุณสมบัตเิฉพาะของผูสมัคร 

๑. ผูสมัครตองมคุีณสมบตัทิั่วไปโดยอนุโลม ตามขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วา  

ดวยการบรหิารงานบุคคลสาํหรับพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายไดมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. ไดรับวุฒปิริญญาโท หรอืเทยีบไดไมต่าํกวานี้ทางสาขาสถิติ วทิยาการคอมพวิเตอร วทิยาศาสตร-

คอมพวิเตอร เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาศาสตร บริหาร เศรษฐศาสตร พาณชิยศาสตร วารสารศาสตร  

รัฐศาสตร การศกึษา มนษุยศาสตร อักษรศาสตร ศลิปศาสตร หรอืสาขาอืน่ทีก่ฎหมายกําหนดวาใชเปน 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 

๓. มคีวามรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพวิเตอรอยางเหมาะสมกับการปฏบิัติงานในหนาที ่เชน 

Microsoft office word, excel, power point, access, internet การใชโปรแกรมวเิคราะหทางสถิตเิบื้องตน              

และโปรแกรม  SPSS,  SASS 

๔. มคีวามรูความสามารถในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชไดอยางเหมาะสมกับงานจัดทาํสารสนเทศ 

๕. มคีวามรูเทาทันการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเรียนรู  

และวางตัวไดอยางเหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี

๖. มคีวามสามารถในการศกึษา  คนควา  วเิคราะห  สงัเคราะห  แกปญหา และสรุปขอมูลไดอยางมี 

เหตุผล 

๗. มคีวามรูความสามารถในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับการตดิตอประสานงานกับตางประเทศ 

 

วธีิการคัดเลอืก 

๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป โดยวธีิการสอบขอเขยีน  (๑๐๐  คะแนน) 

 ๑.๑ ความสามารถในการศกึษา  วเิคราะห  และสรุปเหตุผล     ๕๐ คะแนน 

  ทดสอบความสามารถในการศกึษาวเิคราะห  และสรุปเหตผุล 

  โดยใหวเิคราะหจับประเด็นจากขอมูล  ขอความที่เก่ียวของกับการเมอืง 

  เศรษฐกิจ  สงัคม  การศกึษา  การคิดวเิคราะหหาเหตุผลแลวใหสรุปความ 

  อุปมาอุปไมย  โดยอาศยัความรูทั่วไปและการคิดหาเหตุผลดวยตัวเลข 

 ๑.๒ ภาษาไทย         ๕๐ คะแนน 

๒. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตาํแหนง โดยวธีิการสอบขอเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 

 ๒.๑ ทดสอบความรูความเขาใจในตาํแหนงนักวเิทศสมัพันธ   ๕๐ คะแนน 

 ๒.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษ                        ๒๕ คะแนน 

 ๒.๓ ทดสอบปฏบิตักิารดานคอมพวิเตอร     ๒๕ คะแนน 



-๒- 

 

๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวธีิการสอบสัมภาษณ  (๑๐๐  คะแนน) 

ประเมนิบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัตสิวนตัว ประวตักิารศกึษา และ 

ประวัตกิารทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ผลงานที่แสดง   

ความรู ความสามารถ และประสบการณ บุคลกิภาพ ทวงทวีาจา อุปนสิัย ทัศนคต ิ ความคิดริเร่ิม เชาวปญญา  

ไหวพรบิ ปฏภิาณในการแกไขปญหาเฉพาะหนา  การปรับตวัเขากับเพื่อนรวมงาน สังคม และสิง่แวดลอม 

ทัง้นี้ ผูมสีทิธิ์เขาสอบสมัภาษณจะตองผานการสอบภาคความรู และความสามารถทั่วไป และภาคความรู 

ความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง  ไมต่าํกวารอยละ ๕๐ 

๔. เกณฑการตัดสนิ 

ผูไดรับคัดเลอืกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาค ไมต่ํากวารอยละ ๕๐ และไดคะแนนรวมทัง้สิ้น         

ไมต่ํากวารอยละ  ๖๐ 

๕. สวนราชการเจาของอตัรา 

งานสารนเิทศ กองวเิทศสัมพนัธ สํานักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จาํนวน ๒ อัตรา 



รายละเอยีดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจาง และแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานเงนิรายได 

ลงวันท่ี ……… / ………………………… / พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ตําแหนงเจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป  วุฒิปรญิญาโท 

เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายไดจาํนวน ๑ อัตรา อัตราเงนิเดอืน ๑๕,๑๒๐ บาท  

สังกัดงานความรวมมอืระหวางประเทศ กองวเิทศสมัพันธ สํานักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
 

คุณสมบัตท่ัิวไป  และคุณสมบัตเิฉพาะของผูสมัคร 

 ๑. ผูสมัครตองมคุีณสมบตัทิั่วไปโดยอนุโลมตามขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย 

การบรหิารงานบุคคลสาํหรับพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายไดมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. ไดรับวุฒปิริญญาโท หรอืเทยีบไดไมต่าํกวานี้ทางบริหาร เศรษฐศาสตร พาณชิยศาสตร วารสาร 

ศาสตร รัฐศาสตร การศกึษา มนุษยศาสตร อักษรศาสตร ศลิปศาสตร หรอืสาขาอื่นที่กฎหมายกําหนดวา               

ใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 

๓. มคีวามรูความสามารถในการใชคอมพวิเตอรอยางเหมาะสมกับการปฏบิัตงิานในหนาที่ เชน Microsoft  

office word,  excel,  power point,  access,  internet 

๔. มคีวามรูความสามารถในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชไดอยางเหมาะสม 

๕. มคีวามรูเทาทันการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเรียนรู  

และวางตัวไดอยางเหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี

๖. มคีวามสามารถในการศกึษา คนควา วเิคราะห สังเคราะห แกปญหาและสรุปขอมลูไดอยางมเีหตุผล 

๗. มคีวามรูความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร และตดิตอประสานงานกับตางประเทศไดเปน

อยางด ี
 

วธีิการคัดเลอืก 

๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป โดยวธีิการสอบขอเขยีน  (๑๐๐  คะแนน) 

 ๑.๑ ความสามารถในการศกึษา  วเิคราะห  และสรุปเหตุผล     ๕๐ คะแนน 

  ทดสอบความสามารถในการศกึษาวเิคราะห  และสรุปเหตผุล 

  โดยใหวเิคราะหจับประเด็นจากขอมูล  ขอความที่เก่ียวของกับการเมอืง 

  เศรษฐกิจ  สงัคม  การศกึษา  การคิดวเิคราะหหาเหตุผลแลวใหสรุปความ 

  อุปมาอุปไมย  โดยอาศยัความรูทั่วไปและการคิดหาเหตุผลดวยตัวเลข 

 ๑.๒ ภาษาไทย         ๕๐ คะแนน 

๒. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตาํแหนง โดยวธีิการสอบขอเขยีน  (๑๐๐  คะแนน) 

 ๒.๑ ทดสอบความรูความเขาใจในตาํแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป           ๕๐ คะแนน 

 ๒.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษ                        ๕๐ คะแนน 

๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวธีิการสอบสัมภาษณ  (๑๐๐  คะแนน) 

ประเมนิบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัตสิวนตัว ประวตักิารศกึษา และ

ประวัตกิารทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ผลงานที่แสดง

ความรู ความสามารถ และประสบการณ บุคลกิภาพ ทวงทวีาจา อุปนสิัย ทัศนคต ิ ความคิดริเร่ิม เชาวปญญา 

ไหวพรบิ ปฏภิาณในการแกไขปญหาเฉพาะหนา  การปรับตวัเขากับเพื่อนรวมงาน สังคม และสิง่แวดลอม 



-๒- 

 

ทัง้นี้ ผูมสีทิธิ์เขาสอบสมัภาษณจะตองผานการสอบภาคความรู และความสามารถทั่วไป และภาคความรู 

ความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง ไมต่ํากวารอยละ ๕๐ 

๔. เกณฑการตัดสนิ 

ผูไดรับคัดเลอืกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาค ไมต่าํกวารอยละ ๕๐ และไดคะแนนรวมทัง้สิ้นไมต่าํ  

กวารอยละ  ๖๐ 

๕. สวนราชการเจาของอตัรา 

งานความรวมมอืระหวางประเทศ กองวเิทศสมัพันธ สาํนักงานอธกิารบด ี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

จํานวน  ๑  อตัรา 


