
 
ประกาศสถาบนัคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

เร่ือง  รับสมคัรคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงาน 
-------------------------- 

 ดวยสถาบันคนควาและพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนการ

บรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา ตามความในขอ 6 ขอ 12 แหงประกาศ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสาํหรับ

พนักงาน พ.ศ. 2543 ลงวันที ่24 พฤษภาคม 2543 และทีแ่กไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546) ลงวันที่ 24 

เมษายน 2546 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

คัดเลือกพนักงานลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังตอไปนี ้

 
1. ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง 

ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน 1 อัตรา 

  
2. คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารบัการคัดเลือก 

ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 8 ของประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543 ลงวันที ่24 พฤษภาคม 2543 และเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตามทีร่ะบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้

 
3. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยืน่ใบสมคัรไดที่ สํานกังานเลขานุการ สถาบัน

คนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 

2 วิทยาเขตบางเขน ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน – 21 มิถุนายน 2550 ระหวางเวลา 8.30 – 16.30 น.

ทุกวนั เวนวนัหยุดราชการ 

 



4. เอกสารและหลักฐานทีจ่ะตองนํามายืน่ในการสมัครเขารับการคัดเลือก 
4.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวย

ลายมือของตนเอง (ลายเซน็ชื่อของผูสมคัรเขารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจําตัวผูเขา

รับการคัดเลือกเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยนัตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือก

ทุกครั้งตองเหมือนกนั) 

4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 ½ x 2 นิ้ว ถายไวครั้งเดียวกันไมเกิน 1 

ป (นับถึงวนัปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

4.3 สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวใน
รายละเอียด 

4.4 เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 
4.5 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปล่ียนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยน) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงทีท่ําการสมรสแลว เปนตน 
5. คาธรรมเนยีมการสมัคร 

ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ 100 บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืน

ใหในเมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแลว 
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการคัดเลือก วัน เวลา สถานที ่ทําการคดัเลือก และ

ระเบียบเกี่ยวกบัการคัดเลือก รายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการคัดเลือก วนั เวลา สถานที่ทําการ
คัดเลือก และระเบียบเกีย่วกบัการคัดเลือก จะประกาศใหทราบในวนัที ่22 มิถุนายน 2550  

7. หลักสูตรวธิกีารคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 
ปรากฏอยูในรายละเอียดของแตละตําแหนงแนบทายประกาศนี ้

 

ประกาศ ณ วันที่        30        พฤษภาคม พ.ศ 2550 

 

 

 

รองศาสตราจารยวิชัย  หฤทยัธนาสันติ)์ 

ผูอํานวยการ 

สถาบนัคนควาและพัฒนาผลิต 

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 



รายละเอยีดแนบทายประกาศรับสมคัรคัดเลอืกเพือ่จางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน 
----------- 

ตําแหนงท่ี 1 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้ัน 13,980 บาท จํานวน 1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางการบริหาร วิจัยสังคมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร รัฐศาสตรผัง

เมือง สถิติ เศรษฐศาสตร นโยบายและการวางแผน หรือ ทางอื่นที่ ก.ม. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 
ความรูความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงาน 
2. มีความรูความสามารถในการวิเคราะหนโยบายและแผน การวิเคราะหเชิงสถิติเชิงสังคม และการประเมินผล 
3.  มีความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพ

ภายนอก (สมศ. กพร. สกอ.) 
4.  มีความรูความเขาใจดานการบริหารความเสี่ยงเพื่อการปฏิบัติหนาที่ 

5. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft และโปรแกรมอื่น ๆ เปนอยางดี โดยมีเอกสารรับรอง 
6. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับอื่น ท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
7. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
8.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
9. มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
1.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบขอเขียน 
 1.1  ความสามารถในการศกึษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 

  ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับ

ประเด็นในขอความหรือใหวเิคราะหหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกจิหรือสังคม หรือใหนกแนวโนม

หรือความเปลีย่นแปลงทีน่าจะเปนไปตามขอมูล หรือ สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการ

อยางอื่น ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว     50 คะแนน 

 1.2  ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ   50 คะแนน 

 



2.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธกีารสอบขอเขียน 
 2.1 ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 100 คะแนน 
3.  ภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง โดยวิธีสอบสัมภาษณ    100 คะแนน 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และ

ประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ โดยใหผูมีสิทธิเขาสอบ

สัมภาษณนําเสนอ (Presentation) ขอมูลประวัติ ผลงาน และแนวคิดการปฏิบัติงานเปนโปรแกรม Power Point 

หรืออ่ืน ๆ โดยใชเวลานําเสนอคนละ 15-20 นาที และตอบขอซักถามจากคณะกรรมการฯ 
เกณฑการตดัสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคทีส่อบตามหลกัสูตรไมตํ่ากวารอยละหาสิบและได

คะแนนรวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวารอยละหกสิบ 
สวนราชการเจาของอัตรา 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน จํานวน 1 อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


