
 

    
 
    
 

 
                     ประกาศสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
                     เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

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

                     ดวยสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจาง 

 และแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   ตามขอความในขอ 6    และขอ 12     แหงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      

 เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543    

และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546) ลงวันที่ 24 เมษายน 2546 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงาน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2546   จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังตอไปนี้ 

1.  ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง 

      ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  จํานวน  1  ตําแหนง 

 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก   

       ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 8    ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.2543 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543   

และเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 

3.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

      ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก    ขอและยื่นใบสมัครไดที่   สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ   ชั้น 2   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ 10903    โทรศัพท  

0-2579-6959 , 0-2579-7843  ในเวลาราชการ  ตั้งแตวันที่  15  พฤศจิกายน  2550  ถึงวันที่  14  ธันวาคม  2550  ระหวาง 

เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ทุกวัน  เวนวันหยุดราชการ   (ดาวนโหลดแบบฟอรม http://www.aerdi.ku.ac.th) 

 

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 

4.1 ใบสมัครสอบตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด   ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือ 

ของตนเอง   (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครสอบในใบสมัคร  และบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคลนั้น 

 การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งตองเหมือนกัน) 

4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 ½  x 2 นิ้ว   ถายไวครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป  

(นับถึงวันเปดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 

4.3 สําเนาปริญญาบัตร  และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียด 

4.4 เอกสารอื่น  ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ  

เชน  เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร   หนังสือรับรองการผานงาน 

   





รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันที่   15    พฤศจิกายน    2550 

------------------------------------------ 
ตําแหนงที่ 1    ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 เพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน 

ในมหาวิทยาลัย   วุฒิปริญญาตรี   ขั้น 11,910.00 บาท  สังกัดสํานักงานเลขานุการ  สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 อัตรา  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบริหาร  การศึกษา  วิจัยสังคมศาสตร   นโยบายและการวางแผน   

สถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมือง   สถิติ   เศรษฐศาสตร    รัฐศาสตร   กฎหมาย    พาณิชยศาสตร   คณิตศาสตร   สังคมสงเคราะห-

ศาสตร   จิตวิทยา   ศิลปศาสตร   อักษรศาสตร    รัฐประศาสนศาสตร  วารสารศาสตร  คอมพิวเตอร  หรือทางอื่นที่ ก.ม. กําหนดวา 

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

1. มีความรูในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร  การวางแผน   และการบริหารอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมาย  วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับ  

ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

6. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 

7. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนําและเสนอแนะ  วิธีการแกไขปรับปรุง 

การปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

 8.    มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

8. มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

   

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก       การคัดเลือกจะใชวิธีการคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ 

1. โดยวิธีการสอบขอเขียน 

ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป    

- ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห  และสรุปเหตุผล 

        ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล  โดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็นใน 

ขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ 

ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน   หรือใหศึกษาวิเคราะห  และสรุปเหตุผลโดยการอยางอื่น   

ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว                                                                                    50     คะแนน 

 

 



 

 

             -      ภาษาไทย 

                    ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย                                        50     คะแนน 

 

ข.     ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง      

    ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน              150    คะแนน 

                   ทดสอบภาษาอังกฤษ                                          50    คะแนน 

 

2.    โดยวิธีสอบสัมภาษณ                               100    คะแนน                            

        ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง

              ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา 

และประวัติการทํางานของผูเขาสอบ  และสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรู  ความสามารถ 

ประสบการณ   ทวงทีวาจา   อุปนิสัย   อารมณ   ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม   

ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค  เชาวนปญญา  และบุคลิกภาพอยางอื่น  เปนตน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

 

1. ผูสมัครสอบตองมาใหทนัตามกําหนดเวลาที่ประกาศไว  แตจะเขาหองสอบไดตอเมื่อไดรับอนุญาต 

จากเจาหนาทีผู่ควบคุมการสอบแลว  ผูใดมาภายหลังการสอบไดดําเนินการไปแลวไมมีสิทธิ์เขาสอบในวิชานัน้ 

2. หามมิใหผูสมคัรสอบนําตําราหรือหนงัสือใด ๆ เขาหองสอบ  ผูใดจงใจฝาฝนจะตองถูกตัดสิทธ ิ

การสอบ 

3. กระดาษที่ใชในการสอบ ตองใชแตกระดาษทีท่างการจดัไวใหเทานัน้  สวนเครื่องอุปกรณอยางอืน่ ๆ 

ที่ใชในการสอบ เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ไมบรรทัด ฯลฯ ใหผูเขาสอบจัดหามาเอง 

4. ผูสมัครสอบคนหนึ่งจะพูดหรือติดตอสงสิ่งของแกกันกับผูสมัครสอบคนอื่น หรือกับบุคคลภายนอก 

ในระหวางสอบไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ผูควบคุมการสอบแลว 

5. ในระหวางเวลาสอบ  ผูสมัครสอบจะออกจากหองสอบไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูใน 

ความควบคุมของเจาหนาทีผู่ควบคุมการสอบ 

6. ผูสมัครสอบตองเคารพตอสถานที่และสิทธิของผูอ่ืน  โดยไมทําส่ิงหนึง่สิ่งใดใหเปนทีรํ่าคาญหรือ 

เสียหาย  กับตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนาํของเจาหนาที่ผูควบคุมการสอบโดยเครงครัด 

7. ผูสมัครสอบ ตองเขียนเลขทีน่ั่งสอบ  และชื่อ นามสกุล ในกระดาษคาํตอบทุกแผน 

8. ผูสมัครสอบตองปฏิบัติตามขอความที่ส่ังไวในกระดาษขอสอบ  เชน วชิาใดกําหนดจาํนวนขอ 

ใหเลือกตอบกีข่อ ก็ตองไมตอบเกิน  ถาผูสมัครสอบตอบเกินกวาจํานวนขอที่กาํหนดไวตองตัดขอที่ไดคะแนน 

มากออกตามลําดับ ใหเหลอืเทาจาํนวนขอที่กําหนดใหตอบ 

9. คําตอบขอใดที่ทาํแลว ถาไมตองการใหขีดฆาเสีย  ถาปลอยทิ้งไวถือวาตอบเกินตามขอ 8  

10. การลงขอในการทําคาํตอบ ใหเขียนหัวขอตัวโตไวนอกเสนหรือรอยพบัค่ันหนา  สวนขอยอย 

เขียนไวขางใน เสร็จขอหนึง่ ๆ ใหขีดเสนคัน่เสีย 

11. หามนํากระดาษทีท่างการแจกใหสําหรับทาํคําตอบออกจากหองสอบ ไมวาเวลาใด ๆ ถาม ี

กระดาษเหลือ  กระดาษที่ใชไมได ใหนําสงคืนเจาหนาที่ผูคุมการสอบ หรือวางไว ณ ทีน่ั่งสอบของตน 

12. ผูสมัครสอบตองนาํบัตรประจําตัวสอบมาดวยทกุครั้งที่เขาสอบ 

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

 
 


	ประกาศรับสมัครต
	  
	                     ด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้าง
	 และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ตามข้อความในข้อ 6    และข้อ 12     แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
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	และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546) ลงวันที่ 24 เมษายน 2546 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2546   จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
	      ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  จำนวน  1  ตำแหน่ง

	 ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 100 บาท  ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ในเมื่อประกาศ
	รายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
	 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก  จะประกาศให้ทราบในวันที่ 20 ธันวาคม 2550
	 ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้
	เกณฑ์การตัดสิน

	                                              รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
	ลงวันที่   15    พฤศจิกายน    2550
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	หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก       การคัดเลือกจะใช้วิธีการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

	        ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นใน
	ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือ
	ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน   หรือให้ศึกษาวิเคราะห์  และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอื่น  
	ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว                                                                                    50     คะแนน
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