ประกาศสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์ การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ งตัง้ ใน
ตาแหน่ ง นักวิเคราะห์ และนักทรั พยากรบุคคล
ด้ วยส านั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร (องค์ ก ารมหาชน) “สวก.” Agricultural
Research Development Agency (Public organization) “ARDA” ซึ่งเป็ นหน่วยงานให้ การส่งเสริ ม
สนับสนุนและพัฒนา การวิจยั ด้ านการเกษตรเชิงพาณิชย์รวมทังบุ
้ คลากรด้ านการวิจยั การเกษตร มีความประสงค์
จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังเป็
้ นเจ้ าหน้ าที่สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรในตาแหน่ง
นักวิเคราะห์ และนักทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
1. ตาแหน่ งที่จะบรรจุและแต่ งตัง้ รวม 5 อัตรา
1.1 นักวิเคราะห์ งานวิเคราะห์โครงการและติดตามประเมินผล จานวน 2 อัตรา
1.2 นักวิเคราะห์ งานวิเคราะห์เชิงพาณิชย์ จานวน 1 อัตรา
1.3 นักวิเคราะห์ งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา จานวน 1 อัตรา
1.4 นักทรัพยากรบุคคล งานบริหารทุนการศึกษา จานวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏแนบท้ ายประกาศนี ้
3. อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนขันต้
้ น 15,650.- บาท
หากเป็ นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านตรงตามตาแหน่งที่สมัคร อาจได้ รับการ
พิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนขันต้
้ น
ทังนี
้ ้ เมื่อปฏิบตั งิ านครบ 6 เดือน และผ่านการประเมินทดลองการปฏิบตั งิ าน โดยมีผล
ประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ถึงดีเยี่ยม อาจได้ รับการพิจารณาปรับเงินเดือนเพิ่มขึ ้นไม่เกินร้ อยละ 20 ของอัตรา
เงินเดือนที่ได้ รับปั จจุบนั
4. คุณสมบัติท่ วั ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรั บตาแหน่ งของผู้สมัคร
4.1 ผู้สมัครต้ องมีคุณสมบัตทิ ่ วั ไปตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดตัง้
สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 ซึง่ มีสาระสาคัญ ดังนี ้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริ บรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี บริ บรู ณ์
(3) สามารถทางานให้ แก่สานักงานได้ เต็มเวลา
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ุ วุฒิหรื อประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอานาจหน้ าที่ของสานักงาน
(5) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(6) ไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้ องถิ่น กรรมการหรื อผู้ ดารง
ตาแหน่งซึง่ รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่พรรคการเมือง
4.2. ผู้สมัครต้ องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรั บตาแหน่ ง
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏแนบท้ ายประกาศนี ้
5. การรับสมัครคัดเลือก
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร พร้ อมเอกสาร หลักฐาน ตามที่กาหนด
ตังแต่
้ วนั ที่ 23 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. ยื่นใบสมัครด้ วยตนเองได้ ที่ ชัน้ 1 อาคารสาม สานักงานพัฒนาการวิจยั
การเกษตร (องค์การมหาชน) ถนนพหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุ ง เทพ ฯ 10900 ในวันราชการ
ภาคเช้ าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. โดย Download ใบสมัครได้ จากเว็บไซด์สานักงาน

www.arda.or.th
2. ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนที่
ฝ่ ายเลขานุการคณะทางานสรรหาหรื อคัดเลือกเจ้ าหน้ าที่ สวก.
สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
และให้ วงเล็บมุมซองล่างด้ านขวา (สมัครสอบคัดเลือกเจ้ าหน้ าที่ สวก.) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็ นสาคัญ
3. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ มาที่
jobs@arda.or.th โดยจะถือวันที่ผ้ สู มัครส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ถึงผู้รับเป็ นสาคัญ
5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้ อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ ้ว X 2 นิ ้ว
ถ่ายครัง้ เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จานวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)
(2) สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็ นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่รับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้ าน อย่างใดอย่างหนึง่
จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ ามี)

-3(5) ผลงานและประสบการณ์ ในการทางานในรอบ 3 ปี ที่ ผ่านมา ความยาวไม่เกิ น 3
หน้ ากระดาษ A4
(6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยรับรองว่า
เป็ นผู้ที่มีสขุ ภาพแข็งแรง และไม่เป็ นโรคร้ ายแรง อันได้ แก่
- โรคเรื อ้ นในระยะติดต่อ หรื อในระยะที่ปรากฎอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้ าช้ างในระยะที่ปรากฎอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
- โรคติดยาเสพติด
- โรคพิษสุราเรื อ้ รัง
ให้ ผ้ สู มัครรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้ อง” และลง
ชื่อ วันที่ กากับไว้ มมุ ล่างด้ านขวาทุกหน้ าของเอกสาร
กรณีที่สง่ ใบสมัครผ่านทางอีเมล์ ขอให้ ส่งเอกสารหลักฐานในวันสอบข้ อเขียน
6. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
6.1 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
6.2 ผู้สมัครเลือกสมัครได้ เพียง 1 ตาแหน่ง เมื่อเลือกแล้ วจะเปลี่ยนแปลงแก้ ไขไม่ได้
6.3 ผู้สมัครต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม ข้ อ 4 ของประกาศฉบับนี ้และผู้สมัครต้ อง
รั บผิ ดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่าเป็ นผู้มี คุณสมบัติตรงตามประกาศรั บสมัคร และต้ องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตรงตามความเป็ นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรื อ
ตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ ผ้ ูสมัครนามายื่ นไม่ตรง หรื อไม่เป็ นไปตามประกาศรับสมัคร สานักงาน
พัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) จะถือว่าผู้สมัครเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครัง้ นี ้มา
ตังแต่
้ ต้น
7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ ารั บการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ ารับการ
คัดเลือก และสถานที่สอบ ใน วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
หรื อ สวก. ชัน้ 1 อาคารสาม และที่เว็บไซด์สานักงาน www.arda.or.th โดยเรี ยงรายชื่อตามลาดับตัวอักษร

8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก มี 2 ภาค ดังนี ้
8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) โดย
วิธีการสอบข้ อเขียนในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 -12.00 น.
ผู้สมัครในตาแหน่งใดต้ องสอบวิชาภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่ง
นัน้ ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี ้

-48.2 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิ ธีการสอบ
สัมภาษณ์ และวิธีอ่ ืนๆ เพิ่มเติม ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2554 ตัง้ แต่ เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป
จะประเมินบุคคล เพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่ในด้ านต่าง ๆ เช่น
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่อาจใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ ท่วงทีวาจา อุปนิสยั อารมณ์
ทัศนคติ จริ ยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ ากับผู้ร่วมงานรวมทังสั
้ งคมและสิ่งแวดล้ อม ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ กาหนดให้ ผ้ ูสมัครสอบ ต้ องสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่ งก่ อน
และเมื่อเป็ นผู้สอบผ่ าน จึงจะมีสิทธิเข้ าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
9. เกณฑ์ การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็ นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้ องเป็ นผู้สอบได้ คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่า
กว่าร้ อยละ 60
10. การขึน้ บัญชีผ้ ูผ่านการคัดเลือก
การขึ ้นบัญชีผ้ ผู ่านการคัดเลือก จะเรี ยงลาดับจากผู้สอบได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผ้ สู อบได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ สู อบได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยูใ่ นลาดับที่สงู กว่า
การขึ ้นบัญชีผ้ ผู ่านการคัดเลือก จะขึ ้นบัญชีไว้ ไม่เกิน 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ขึ ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ ขึ ้นบัญชีผ้ ผู า่ นการคัดเลือกใหม่แล้ ว บัญชีผ้ ผู า่ นการคัดเลือกได้ ครัง้ นี ้เป็ นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่ งตัง้
ผู้ผา่ นการคัดเลือกจะได้ รับการบรรจุและแต่งตังตามล
้
าดับที่ในบัญชีผ้ ผู า่ นการคัดเลือก
ในกรณี ที่ มี ผ้ ูผ่านการคัดเลื อกมากกว่าจ านวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมี ต าแหน่งว่างเพิ่ มอี ก ส านักงาน
พัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) อาจบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ หรื อจะดาเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ได้
12. เงื่อนไขการจ้ าง
ผู้ได้ รับการบรรจุและแต่งตังเป็
้ นเจ้ าหน้ าที่สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร จะต้ อง
ทาสัญญาจ้ างฉบับแรกมีกาหนด 2 ปี โดยต้ องมีการทดลองการปฏิบตั ิงาน เป็ นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที่
เริ่ มปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้ าง หากผลทดลองการปฏิบตั ิงาน 6 เดือน ไม่ผ่านการประเมิน จะถือว่าสัญญา
จ้ างสิ ้นสุดทันที
สัญญาจ้ างฉบับที่สองและสัญญาจ้ างต่อจากนันมี
้ กาหนด 3-5 ปี เว้ นแต่ในปี ที่จะครบ
เกษียณอายุสญ
ั ญาจ้ างจะมีระยะเวลาจ้ างไม่เกินวันที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์
เจ้ าหน้ าที่จะได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาจ้ างทุกครัง้ เว้ นแต่ไม่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
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(ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร

รายละเอียดเกี่ยวกับการรั บสมัครคัดเลือก
แนบท้ ายประกาศสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์ การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ งตัง้ ในตาแหน่ ง
นักวิเคราะห์ และนักทรั พยากรบุคคล
ลงวันที่ 26 เมษายน 2554
1. ตาแหน่ งนักวิเคราะห์ งานวิเคราะห์ โครงการและติดตามประเมินผล สานักสนับสนุนงานวิจัย
จานวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. สารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์ให้ ตรงตาม
นโยบายและแผนของสานักงาน ทังในเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพ
2. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจยั เฉพาะด้ านเพื่อเป็ นที่ปรึกษาด้ านงานวิจยั และ
พิจารณาข้ อเสนอโครงการให้ กบั สานักงาน รวมทังประสานงานด้
้
านการติดตามและประเมินผลโครงการ
3. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั ที่ได้ รับการสนับสนุนของสานักงานฯ ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจยั เฉพาะด้ านเพื่อเป็ น ที่ปรึกษาด้ านการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์
หรื อเศรษฐศาสตร์ หรื อวิศวกรรมศาสตร์ หรื อบริหารธุรกิจ
2. ปฏิบตั งิ าน หรื อมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์โครงการวิจยั หรื อบริ หารโครงการวิจยั ไม่
น้ อยกว่า 2 ปี
3. มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่ ง
วิชาที่ 1 ความรู้ ความสามารถด้ านการวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจยั สูก่ ารต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ ขบวนการบริ หารโครงการวิจยั และการติดตามประเมินผล
วิชาที่ 2 ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความถนัดด้ านภาษาอังกฤษ (การใช้ ภาษาตามหลักไวยากรณ์ การอ่าน
และทาความเข้ าใจบทความ การแปล )
……………………………………………………….

-22. ตาแหน่ งนักวิเคราะห์ งานวิเคราะห์ เชิงพาณิชย์ สานักเกษตรพาณิชย์
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. วิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์ของข้ อเสนอโครงการวิจยั รวมถึงผลิตผลที่จะได้ จาก
โครงการวิจยั ที่นาไปสูก่ ารต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมทังวิ
้ เคราะห์แผนรายได้ ที่โครงการวิจยั เสนอ
2. จัดทาแผนธุรกิจของโครงการที่มีศกั ยภาพเชิงพาณิชย์พร้ อมทังก
้ าหนดราคาผลิตผลที่ได้
จากโครงการวิจยั
3. ติดตามและประเมินผลความก้ าวหน้ าของโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการขยายผลเชิง
พาณิชย์ และเสนอแนวโน้ มทางการตลาดของผลิตผลและหรื อเทคโนโลยีที่ได้ จากโครงการวิจยั
4. ติดตาม วิเคราะห์ พร้ อมทังประสานนั
้
กวิจยั ในการติดตามรายได้ ของโครงการให้ เป็ นไป
ตามแผน และรวมถึงการปรับแผนรายได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะปั จจุบนั ของโครงการวิจยั
5. เสนอข้ อคิดเห็นและแนวทางที่เป็ นประโยชน์หรื อแนวโน้ มในการขยายผล รวมทังเจรจา
้
และประสานนักวิจยั เบื ้องต้ น เพื่อหาแนวทางขยายผลเชิงพาณิชย์
6. ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมของผลงานวิจยั
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์
หรื อเศรษฐศาสตร์ หรื อวิศวกรรมศาสตร์ หรื อบริหารธุรกิจ
2. ปฏิบตั งิ าน หรื อมีประสบการณ์ ด้ านบริหารโครงการวิจยั หรื องานด้ านส่งเสริมการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่ ง
วิชาที่ 1 ความรู้ ความสามารถด้ านการวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถด้ านวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์ของโครงการวิจยั
และการบริ หารจัดการ
วิชาที่ 2 ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความถนัดด้ านภาษาอังกฤษ (การใช้ ภาษาตามหลักไวยากรณ์ การอ่าน
และทาความเข้ าใจบทความ การแปล )
……………………………………………………..

-33. ตาแหน่ งนักวิเคราะห์ งานบริหารจัดการทรัพย์ สินทางปั ญญา สานักเกษตรพาณิชย์
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. วิเคราะห์ทรัพย์สินทางปั ญญาของสานักงาน รวมทังจั
้ ดทารายละเอียดและเอกสารประกอบ
คาขอรับความคุ้มครองด้ านทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท ตลอดจนการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
2. จัดทาสัญญา การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. ดาเนินการด้ านปกป้องสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกิดจากงานวิจยั ของ
4. ประสานการจัดเตรี ยมข้ อมูลต่างๆ ในเรื่ องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท เพื่อ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การขยายผลเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรื อเกษตรศาสตร์ หรื อ
เทคโนโลยีชีวภาพ หรื อวิศวกรรมศาสตร์
2. ปฏิบตั งิ าน หรื อมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาและการร่าง
คาขอสิทธิบตั ร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่ ง
วิชาที่ 1 ความรู้ ด้านกฎหมายทรั พย์ สินทางปั ญญา (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถด้ านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา และการใช้
กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
วิชาที่ 2 ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความถนัดด้ านภาษาอังกฤษ (การใช้ ภาษาตามหลักไวยากรณ์ การอ่าน
และทาความเข้ าใจบทความ การแปล ) และการทดสอบความรู้ด้านศัพท์เฉพาะทาง
---------------------------------

-44. ตาแหน่ งนักทรั พยากรบุคคล งานบริหารทุนการศึกษา สานักสนับสนุนงานวิจัย
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. วิเ คราะห์ ข้อ มูล กาหนดประเภทและจ านวนทุน การจัด ทาแผน และควบคุม การให้
ทุนการศึกษาของสานักงาน
2. จัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ ในการให้ ทนุ การศึกษาของสานักงาน
3. ประสานงานให้ ความรู้เกี่ยวกับการให้ ทนุ การศึกษาของสานักงาน กับหน่วยงานหรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
4. ติดตามและประเมินผลงานของบุคคลที่ได้ รับทุนการศึกษาของสานักงาน ตลอด
ระยะเวลาการได้ รับทุน
5. ติดตามและประเมินผลงานการพัฒนาบุคลากรด้ านการวิจยั การเกษตร ให้ เป็ นไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อย รวดเร็ว และถูกต้ อง
6. จัดทาทะเบียนประวัตแิ ละฐานข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับทุนการศึกษาของสานักงาน และผู้รับ
การอบรม
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริ หารการศึกษา หรื อบริหารธุรกิจ
หรื อสังคมศาสตร์ หรื อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ปฏิบตั งิ าน หรื อมีประสบการณ์ด้านการบริหารทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความรู้การใช้ ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาเขียนและอ่านเป็ นอย่างดี
4. มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่ ง
วิชาที่ 1 ความรู้ ด้านการบริหารทุนการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ทดสอบความรู้ในการบริหารพัฒนาบุคลากรวิจยั และการบริหารทุนการศึกษา
วิชาที่ 2 ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ทดสอบความถนัดด้ านภาษาอังกฤษ (การใช้ ภาษาตามหลักไวยากรณ์ การอ่าน
และทาความเข้ าใจบทความ การแปล )
…………………………………………………

