
 

 

 

 
ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ใน 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์  และนักทรัพยากรบุคคล 

  ด้วยส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) “สวก.”  Agricultural 
Research  Development  Agency (Public  organization)  “ARDA”  ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การส่งเสริม
สนบัสนนุและพฒันา การวิจยัด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์รวมทัง้บคุลากรด้านการวิจยัการเกษตร  มีความประสงค์
จะรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้เป็นเจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรในต าแหน่ง
นกัวิเคราะห์ และนกัทรัพยากรบคุคล  โดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้

  1.  ต าแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตัง้ รวม 5 อัตรา  
1.1  นกัวิเคราะห์  งานวิเคราะห์โครงการและติดตามประเมินผล จ านวน 2 อตัรา 
1.2  นกัวิเคราะห์  งานวิเคราะห์เชิงพาณิชย์ จ านวน 1  อตัรา  
1.3  นกัวิเคราะห์  งานบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 1 อตัรา 
1.4  นกัทรัพยากรบคุคล งานบริหารทนุการศกึษา จ านวน 1 อตัรา  

 2.   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
รายละเอียดแตล่ะต าแหนง่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี ้

 3.   อัตราเงินเดือน 
อตัราเงินเดือนขัน้ต้น  15,650.- บาท   

หากเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการปฏิบตังิานตรงตามต าแหนง่ท่ีสมคัร อาจได้รับการ
พิจารณาก าหนดอตัราเงินเดือนสงูกวา่อตัราเงินเดือนขัน้ต้น 

ทัง้นี ้เม่ือปฏิบตังิานครบ 6 เดือน และผา่นการประเมินทดลองการปฏิบตังิาน โดยมีผล
ประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ถึงดีเย่ียม อาจได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนเพิ่มขึน้ไมเ่กินร้อยละ 20 ของอตัรา
เงินเดือนท่ีได้รับปัจจบุนั 

  4.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 

      4.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตท่ัิวไปตามมาตรา  32  แหง่พระราชกฤษฎีกา จดัตัง้
ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546  ซึง่มีสาระส าคญั ดงันี ้

 (1)  มีสญัชาตไิทย 
 (2)  มีอายไุม่ต ่ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ และไมเ่กินหกสิบปีบริบรูณ์ 

(3)  สามารถท างานให้แก่ส านกังานได้เตม็เวลา 
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 (4)  มีคณุวฒุิหรือประสบการณ์เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์และอ านาจหน้าท่ีของส านกังาน 

 (5)  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (6)  ไมเ่คยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับ

ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
 (7)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  กรรมการหรือผู้ ด ารง

ต าแหนง่ซึง่รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง  

4.2.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
   รายละเอียดแตล่ะต าแหนง่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี ้

5.   การรับสมัครคัดเลือก 

5.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
ให้ผู้ประสงค์จะสมคัรคดัเลือกสามารถย่ืนใบสมคัร พร้อมเอกสาร หลกัฐาน ตามท่ีก าหนด 

ตัง้แตว่นัท่ี    23  พฤษภาคม 2554     ถึงวันที่   31 พฤษภาคม 2554  โดยวิธีการใดวิธีการหนึง่  ดงัตอ่ไปนี ้
1. ย่ืนใบสมคัรด้วยตนเองได้ท่ี ชัน้ 1 อาคารสาม ส านกังานพฒันาการวิจยั 

การเกษตร (องค์การมหาชน) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900  ในวันราชการ       
ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบา่ยเวลา 13.00 – 16.00 น. โดย Download ใบสมคัรได้จากเว็บไซด์ส านกังาน 
www.arda.or.th    

2. สง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนท่ี  
ฝ่ายเลขานกุารคณะท างานสรรหาหรือคดัเลือกเจ้าหน้าท่ี สวก. 
ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร  
กรุงเทพฯ  10900 

 และให้วงเล็บมมุซองลา่งด้านขวา (สมคัรสอบคดัเลือกเจ้าหน้าท่ี สวก.)  โดยจะถือวนัประทบัตราไปรษณีย์เป็นส าคญั 
3. สง่ใบสมคัรผ่านทางอีเมล์  มาท่ี  

jobs@arda.or.th โดยจะถือวนัท่ีผู้สมคัรสง่ใบสมคัรผา่นทางอีเมล์ถึงผู้ รับเป็นส าคญั  

 5.2  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไมส่วมแวน่ตาด า ขนาด 1.5 นิว้ X 2 นิว้ 

ถ่ายครัง้เดียวกนัไมเ่กิน 1 ปี (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) จ านวน 1 รูป   (ตดิท่ีใบสมคัร)    
(2)  ส าเนาปริญญาบตัร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศกึษา ท่ีแสดงวา่เป็นผู้ มี 

คณุวฒุิการศกึษาตรงกบัคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีรับสมคัร จ านวนอยา่งละ 1 ฉบบั 
(3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน อยา่งใดอยา่งหนึง่

จ านวน 1 ฉบบั 
(4)  ส าเนาใบผา่นการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 

 

http://www.arda.or.th/
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 (5)  ผลงานและประสบการณ์ในการท างานในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา ความยาวไม่เกิน 3 

หน้ากระดาษ A4 
(6)  ส าเนาหลกัฐานอ่ืนๆ เชน่ ใบทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือ–นามสกลุ (ในกรณีท่ี

ช่ือ – นามสกลุ ในหลกัฐานการสมคัรสอบไมต่รงกนั) อยา่งละ 1 ฉบบั 
(7)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนบัถึงวนัย่ืนใบสมคัร โดยรับรองว่า

เป็นผู้ ท่ีมีสขุภาพแข็งแรง และไมเ่ป็นโรคร้ายแรง อนัได้แก่ 
-  โรคเรือ้นในระยะตดิตอ่ หรือในระยะท่ีปรากฎอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
-  วณัโรคในระยะอนัตราย 
-  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฎอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
-  โรคติดยาเสพติด 
-  โรคพิษสรุาเรือ้รัง 

 ให้ผู้สมคัรรับรองส าเนาเอกสารทกุฉบบั  โดยเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถกูต้อง” และลง
ช่ือ วนัท่ี ก ากบัไว้มมุลา่งด้านขวาทกุหน้าของเอกสาร 

กรณีท่ีสง่ใบสมคัรผา่นทางอีเมล์  ขอให้ส่งเอกสารหลกัฐานในวนัสอบข้อเขียน 

6. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก 
6.1  ผู้สมคัรสามารถสมคัรได้เพียงครัง้เดียวเทา่นัน้ 
6.2  ผู้สมคัรเลือกสมคัรได้เพียง 1 ต าแหนง่ เม่ือเลือกแล้วจะเปล่ียนแปลงแก้ไขไมไ่ด้ 
6.3  ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัติรงตาม ข้อ 4 ของประกาศฉบบันี ้และผู้สมคัรต้อง 

รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอก
รายละเอียดตา่ง  ๆให้ถกูต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอนัเกิดจากผู้สมคัร หรือ
ตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีผู้ สมัครน ามาย่ืนไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ส านักงาน
พฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) จะถือว่าผู้สมคัรเป็นผู้ขาดคณุสมบตัิในการสมคัรคดัเลือกครัง้นีม้า
ตัง้แตต้่น  

 7.  การประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
         ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) จะประกาศรายช่ือผู้สมคัรเข้ารับการ 
คดัเลือก และสถานท่ีสอบ ใน วันที่  3  มิถุนายน 2554      ณ ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) 

หรือ สวก. ชัน้ 1 อาคารสาม  และท่ีเว็บไซด์ส านกังาน  www.arda.or.th  โดยเรียงรายช่ือตามล าดบัตวัอกัษร 

 8.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

 หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก มี 2 ภาค ดงันี ้

8.1   ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่ (คะแนนเตม็ 300 คะแนน) โดย 
วิธีการสอบข้อเขียนในวันที่ 10 มิถุนายน 2554  เวลา 09.00 -12.00 น.  

ผู้สมคัรในต าแหนง่ใดต้องสอบวิชาภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่ 
นัน้ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้  

http://www.arda.or.th/
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 8.2   ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบ

สัมภาษณ์และวิธีอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ ในวันท่ี 23-24 มิถุนายน 2554 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

จะประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์ ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี ท่วงทีวาจา อุปนิสยั อารมณ์ 
ทศันคติ จริยธรรมและคณุธรรม การปรับตวัเข้ากับผู้ ร่วมงานรวมทัง้สงัคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบคุลิกภาพอยา่งอ่ืน เป็นต้น  

 ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน  
และเม่ือเป็นผู้สอบผ่าน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

  9.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ ผ่านการคดัเลือก ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 60  

  10.  การขึน้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
        การขึน้บญัชีผู้ผ่านการคดัเลือก จะเรียงล าดบัจากผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งสูงสุดลงมาตามล าดบั ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งเท่ากนั  ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่  

      การขึน้บญัชีผู้ผ่านการคดัเลือก จะขึน้บญัชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นบัตัง้แต่วนัขึน้บญัชี แต่ถ้ามีการ
คดัเลือกอยา่งเดียวกนัอีกและได้ขึน้บญัชีผู้ผา่นการคดัเลือกใหมแ่ล้ว บญัชีผู้ผา่นการคดัเลือกได้ครัง้นีเ้ป็นอนัยกเลิก 

  11.  การบรรจุและแต่งตัง้ 
ผู้ผา่นการคดัเลือกจะได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีผู้ผา่นการคดัเลือก 

ในกรณีท่ีมีผู้ ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพิ่มอีก ส านักงาน
พฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) อาจบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ผ่านการคดัเลือกท่ีเหลืออยู่ หรือจะด าเนินการ
คดัเลือกใหมก็่ได้ 

     12.  เงื่อนไขการจ้าง 
ผู้ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นเจ้าหน้าท่ีส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร จะต้อง 

ท าสญัญาจ้างฉบบัแรกมีก าหนด 2 ปี โดยต้องมีการทดลองการปฏิบตัิงาน เป็นระยะเวลา 6 เดือนนบัแตว่นัท่ี
เร่ิมปฏิบตัิงานตามสญัญาจ้าง หากผลทดลองการปฏิบตัิงาน 6 เดือน ไม่ผ่านการประเมิน จะถือว่าสญัญา
จ้างสิน้สดุทนัที  

       สญัญาจ้างฉบบัท่ีสองและสญัญาจ้างตอ่จากนัน้มีก าหนด 3-5 ปี เว้นแตใ่นปีท่ีจะครบ 
เกษียณอายสุญัญาจ้างจะมีระยะเวลาจ้างไมเ่กินวนัท่ีมีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์  

 เจ้าหน้าท่ีจะได้รับการตอ่อายสุญัญาจ้างทกุครัง้ เว้นแตไ่มผ่า่นการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
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    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ีงานบริหารงานบคุลากร ส านกัอ านวยการ 
โทรศพัท์ 0-2579-7435  ต่อ 3602 โทรสาร 0-2579-8413 ในวนัและเวลาราชการ หรือดไูด้จากเว็บไซต์ของ

ส านกังาน  www.arda.or.th     
  

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2554 
 
 

                                           (ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์) 
                 ผู้อ านวยการส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arda.or.th/


 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครคัดเลือก 
แนบท้ายประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ในต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์ และนักทรัพยากรบุคคล   

 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2554 

1.  ต าแหน่งนักวิเคราะห์ งานวิเคราะห์โครงการและติดตามประเมินผล ส านักสนับสนุนงานวิจัย 
     จ านวน 2 อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏบัิต ิ  
1.  ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจยัการเกษตรเชิงพาณิชย์ให้ตรงตาม

นโยบายและแผนของส านกังาน ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ 
2.  ประสานงานกบัผู้ เช่ียวชาญ/นกัวิจยัเฉพาะด้านเพ่ือเป็นท่ีปรึกษาด้านงานวิจยัและ

พิจารณาข้อเสนอโครงการให้กบัส านกังาน รวมทัง้ประสานงานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ 
3.  ติดตามและประเมินผลโครงการวิจยัท่ีได้รับการสนบัสนนุของส านกังานฯ ให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
   4.  ประสานงานกบัผู้ เช่ียวชาญ/นกัวิจยัเฉพาะด้านเพ่ือเป็น ท่ีปรึกษาด้านการตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์   

หรือเศรษฐศาสตร์  หรือวิศวกรรมศาสตร์  หรือบริหารธุรกิจ  
2.  ปฏิบตังิาน หรือมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์โครงการวิจยั หรือบริหารโครงการวิจยั ไม่

น้อยกวา่ 2 ปี   
3.  มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาองักฤษ เพ่ือการส่ือสาร 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
วิชาที่ 1  ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 
              ทดสอบความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจยัสูก่ารตอ่ยอด

ในเชิงพาณิชย์ ขบวนการบริหารโครงการวิจยั และการติดตามประเมินผล 
วิชาที่ 2  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)             
               ทดสอบความถนดัด้านภาษาองักฤษ (การใช้ภาษาตามหลกัไวยากรณ์ การอา่น 

และท าความเข้าใจบทความ การแปล )                                     
 
      ………………………………………………………. 
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2.  ต าแหน่งนักวิเคราะห์ งานวิเคราะห์เชิงพาณิชย์ ส านักเกษตรพาณิชย์  
     จ านวน 1 อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
1.  วิเคราะห์ศกัยภาพเชิงพาณิชย์ของข้อเสนอโครงการวิจยั รวมถึงผลิตผลท่ีจะได้จาก

โครงการวิจยัท่ีน าไปสูก่ารตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ รวมทัง้วิเคราะห์แผนรายได้ท่ีโครงการวิจยัเสนอ  
2.  จดัท าแผนธุรกิจของโครงการท่ีมีศกัยภาพเชิงพาณิชย์พร้อมทัง้ก าหนดราคาผลิตผลท่ีได้

จากโครงการวิจยั 
3.  ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการขยายผลเชิง

พาณิชย์ และเสนอแนวโน้มทางการตลาดของผลิตผลและหรือเทคโนโลยีท่ีได้จากโครงการวิจยั 
4.  ติดตาม วิเคราะห์ พร้อมทัง้ประสานนกัวิจยัในการตดิตามรายได้ของโครงการให้เป็นไป

ตามแผน และรวมถึงการปรับแผนรายได้เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะปัจจบุนัของโครงการวิจยั 
   5.  เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางท่ีเป็นประโยชน์หรือแนวโน้มในการขยายผล รวมทัง้เจรจา
และประสานนกัวิจยัเบือ้งต้น เพ่ือหาแนวทางขยายผลเชิงพาณิชย์ 

   6.  สง่เสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสงัคมของผลงานวิจยั 

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์   

หรือเศรษฐศาสตร์  หรือวิศวกรรมศาสตร์  หรือบริหารธุรกิจ  
2.  ปฏิบตังิาน หรือมีประสบการณ์ ด้านบริหารโครงการวิจยั หรืองานด้านสง่เสริมการใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ไมน้่อยกวา่ 2 ปี   
3.  มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาองักฤษ เพ่ือการส่ือสาร 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
วิชาที่ 1  ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 
              ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์ศกัยภาพเชิงพาณิชย์ของโครงการวิจยั 

และการบริหารจดัการ 
วิชาที่ 2  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)             
               ทดสอบความถนดัด้านภาษาองักฤษ (การใช้ภาษาตามหลกัไวยากรณ์ การอา่น 

และท าความเข้าใจบทความ การแปล )                                     
 

…………………………………………………….. 
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3.  ต าแหน่งนักวิเคราะห์ งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส านักเกษตรพาณิชย์ 
     จ านวน 1 อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.  วิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญาของส านกังาน รวมทัง้จดัท ารายละเอียดและเอกสารประกอบ

ค าขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาทกุประเภท ตลอดจนการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา   
2.  จดัท าสญัญา การอนญุาตให้ใช้สิทธิและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.  ด าเนินการด้านปกป้องสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากงานวิจยัของ 
4.  ประสานการจดัเตรียมข้อมลูตา่งๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาทกุประเภท เพ่ือ 

เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ การขยายผลเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.   เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์  หรือ

เทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิศวกรรมศาสตร์  
2.  ปฏิบตังิาน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและการร่าง

ค าขอสิทธิบตัร ไมน้่อยกว่า 1 ปี 
3.  มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาองักฤษ เพ่ือการส่ือสาร  

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
วิชาที่ 1  ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  (คะแนนเตม็ 200 คะแนน)    
   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้

กฎหมายในการบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา               
 วิชาที่ 2  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)             

                                        ทดสอบความถนดัด้านภาษาองักฤษ (การใช้ภาษาตามหลกัไวยากรณ์ การอา่น 
และท าความเข้าใจบทความ การแปล ) และการทดสอบความรู้ด้านศพัท์เฉพาะทาง 
 
                                                            --------------------------------- 
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4.  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล งานบริหารทุนการศึกษา ส านักสนับสนุนงานวิจัย 
     จ านวน 1 อัตรา    

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
1.  วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดประเภทและจ านวนทุน การจัดท าแผน และควบคุมการให้

ทนุการศกึษาของส านกังาน 
2.  จดัระบบงาน การสรรหา การจดัสอบ ในการให้ทนุการศกึษาของส านกังาน 
3.  ประสานงานให้ความรู้เก่ียวกบัการให้ทนุการศกึษาของส านกังาน กบัหนว่ยงานหรือ

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
4.  ติดตามและประเมินผลงานของบคุคลท่ีได้รับทนุการศกึษาของส านกังาน ตลอด

ระยะเวลาการได้รับทนุ 
5.  ติดตามและประเมินผลงานการพฒันาบคุลากรด้านการวิจยัการเกษตร ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย รวดเร็ว และถกูต้อง 
6.  จดัท าทะเบียนประวตัแิละฐานข้อมลูบคุคลท่ีได้รับทนุการศกึษาของส านกังาน และผู้ รับ

การอบรม 

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
1.  เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศกึษา หรือบริหารธุรกิจ    

หรือสงัคมศาสตร์  หรือพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
2.  ปฏิบตังิาน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารทนุการศกึษา ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
3.  มีความรู้การใช้ภาษาองักฤษ โดยเฉพาะภาษาเขียนและอา่นเป็นอย่างดี 
4.  มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์  เพ่ือการส่ือสาร 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
วิชาที่ 1  ความรู้ด้านการบริหารทุนการศึกษา   (คะแนนเตม็ 150 คะแนน)    
              ทดสอบความรู้ในการบริหารพฒันาบคุลากรวิจยั และการบริหารทนุการศกึษา 
วิชาที่ 2  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  (คะแนนเตม็ 150 คะแนน)             

                                        ทดสอบความถนดัด้านภาษาองักฤษ (การใช้ภาษาตามหลกัไวยากรณ์ การอา่น 
และท าความเข้าใจบทความ การแปล ) 
                                           ………………………………………………… 


