
 

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  

เลขประจําตัวสอบ กําหนดการ สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบคัดเลือก 

..................................... 
 

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี และตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป คุณวุฒิปริญญาโท 

สังกัด ฝายเผยแพรงานวิจัย จํานวน ๒ อัตรา นั้น 

บัดนี้ การเปดรับสมัครเสร็จสิ้นแลว สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงให

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั เลขประจําตัวสอบ กําหนดการ สถานท่ีสอบ 

และระเบียบเก่ียวกับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบขอเขียน ดังนี้ 
 

ตําแหนงท่ี ๑  ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี 

เลขประจําตัวสอบ               รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

๐๑ นางสาว ปราญชล ี สภาพญาติ 

๐๒ นาย อิสรา จารุวัฒนะถาวร 

๐๓ นาย ณัฐพงศ อันตะริกานนท 

๐๔ นาย วิโรตม เอ๊ียะตะกูล 

๐๕ นางสาว วรรณวิมล มุณีแนม 

๐๖ นาย พงศกร รุงกําจัด 

๐๗ นางสาว เฟองฟา จารยลี 

๐๘ นาย ศิวกรณ เสถียรกิจการชัย 

๐๙ นาย ศราวุธ สงวนวงษ 

๑๐ นางสาว สุภาสิน ี แยมศรีบัว 

๑๑ นาย เอกชัย ชวยเชื้อ 

 

 

 

 



๒ 

 

ตําแหนงท่ี ๒  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป คุณวุฒิปริญญาโท 

เลขประจําตัวสอบ               รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

๐๑ นางสาว ลักษิกา พวงสวัสดิ์ 

๐๒ นางสาว พรภัสสร มูลสูงเนิน 

๐๓ นางสาว นุชนารถ สุปการ 

๐๔ นางสาว อติญา วงศวิทยวิโชต ิ

๐๕ นางสาว วิจิตรา จันอุทัย 

๐๖ นางสาว อรอุมา ตระกูลษา 

๐๗ นางสาว วทันยา เพชรศรี 

๐๘ นาย วชิรพล บุญดวยลาน 

๐๙ นางสาว สุทธิดา มณีกุล 

๑๐ นางสาว มัณฑนา ปานศรีทอง 

๑๑ นางสาว ถัชษร ธนนิธิคุณ 

๑๒ นางสาว พัชราภา รัตนวิญูภิรมย 

๑๓ พ.อ. ไพศาล แกวเกตุ 

๑๔ นางสาว ชไมพร ขนาบแกว 

๑๕ นาย พุธพงษ นฤภัย 

๑๖ นางสาว ญานิศรา มุนินทรสาคร 

๑๗ นางสาว ศุภรัตน บุญสุข 

๑๘ นางสาว กรรัก พงษเฉลิม 

๑๙ นาย ธนัทพัฒน ทาตะคุณ 

๒๐ นางสาว ชนิดาภา สุนทรหงส 

๒๑ นาย คฑาวธุ ตามถ่ินไทย 

๒๒ นางสาว นววรรณ ปรมัตถสกุล 

๒๓ นางสาว พรรณธิภา สงเสริมพานิช 

๒๔ นางสาว กนกวรรณ นันทา 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

                                       ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

                                                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภา มหากาญจนกุล)                                             

                                                               ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  



๓ 

 

ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 

 ๑. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองมาใหทันตามกําหนดเวลาท่ีประกาศไว  แตจะเขาหองสอบได  

ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีผูควบคุมสอบแลว  ผูใดมาภายหลังจากการสอบไดดําเนินการไปแลว

ไมมีสิทธิเขาสอบในวิชานั้น 

 ๒. หามมิใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกนําตําราหรือหนังสือใด ๆ เขาหองสอบ ผูใดจงใจฝาฝน จะตอง

ถูกตัดสิทธิการสอบ 

 ๓.  กระดาษท่ีใชในการสอบ  ตองใชแตกระดาษท่ีทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จัดไวใหเทานั้น  สวนเครื่องอุปกรณ  อยางอ่ืน ๆ  ท่ีใชในการสอบ  เชน  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ไม

บรรทัด  ฯลฯ  ใหผูเขาสอบจัดหามาเอง 

 ๔. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกคนหนึ่งจะพูดหรือติดตอสงสิ่งของแกกันกับผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกคนอ่ืน  

หรือกับบุคคลภายนอกในระหวางสอบไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีผูควบคุมการ

สอบแลว 

 ๕. ในระหวางเวลาสอบ  ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะออกจากหองสอบไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาต

และอยูในความควบคุมของเจาหนาท่ีผูควบคุมการสอบ 

 ๖. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองเคารพตอสถานท่ีและสิทธิของผูอ่ืน โดยไมทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหเปน  

ท่ีรําคาญ หรือ เสียหายกับตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูควบคุมการสอบ  

โดยเครงครัด 

 ๗. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตองเขียนเลขท่ีนั่งสอบ ในกระดาษคําตอบ ทุกแผน  และใหใชปากกาใน

การเขียนคําตอบเทานั้น (หามใชดินสอ) 

 ๘. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองปฏิบัติตามขอความท่ีสั่งไวในกระดาษขอสอบ เชน วิชาใดกําหนด

จํานวนขอ  ใหเลือกตอบก่ีขอ  ก็ตองไมตอบเกิน  ถาตอบเกินกวาจํานวนขอท่ีกําหนดไวตองตัดขอ

ท่ีไดคะแนนมากออกตามลําดับ  ใหเหลือเทาจํานวนขอท่ีกําหนดใหตอบ 

 ๙. คําตอบขอใดท่ีทําแลว  ถาไมตองการใหขีดฆาเสีย  ถาปลอยท้ิงไวถือวาตอบเกินตามขอ  ๘ 

 ๑๐. การลงขอในการทําคําตอบ  ใหเขียนหัวขอตัวโตไวนอกเสนหรือรอยพับค่ันหนา สวนขอยอยเขียน

ไวขางใน  เสร็จขอหนึ่ง ๆ ใหขีดเสนค่ันเสีย 



๔ 

 

 ๑๑. หามนํากระดาษท่ีทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแจกให สําหรับทําคําตอบ

ออกจากหองสอบ  ไมวาเวลาใด ๆ  ถามีกระดาษเหลือ  กระดาษท่ีใชไมได  ใหนําสงคืนเจาหนาท่ีผู

คุมการสอบ  หรือ วางไว  ณ  ท่ีนั่งสอบของตน  

 ๑๒.  ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองนําบัตรประจําตัวประชาชน  มาดวยทุกครั้งท่ีเขาสอบ 

……………………………….



๕ 

 

กําหนดการและสถานท่ีสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป คุณวุฒิปริญญาโท 

สังกัด ฝายเผยแพรงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(โดยวิธีการสอบขอเขียน) 

 

กําหนดการ รายละเอียด คะแนนสอบ สถานท่ีสอบ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๓    

ทุกวิชาสอบ ณ หองประชุมไพลิน-เพทาย 

ชั้น ๓ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

      เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.  สอบวิชาความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนง ๑๐๐ 

เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐  น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ   ๕๐ 

      เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐  น. สอบวิชาความรูความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล  ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

กําหนดการและสถานท่ีสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี 

สังกัด ฝายเผยแพรงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(โดยวิธีการสอบขอเขียน) 

 

กําหนดการ รายละเอียด คะแนนสอบ สถานท่ีสอบ 

วันศุกรท่ี  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓    

ทุกวิชาสอบ ณ หองประชุมไพลิน-เพทาย 

ชั้น ๓ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

เวลา  ๐๙.๐๐  น. นําคอมพิวเตอรท่ีมีโปรแกรมตัดตอวิดีโอมาติดตั้งอินเทอรเน็ตและ 

ลงไฟล (โปรดนําหูฟงมาในวันสอบดวย) 

 

เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐  น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ๕๐ 

เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐  น. สอบวิชาความรูความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล ๑๐๐ 

เวลา  ๑๒.๑๕ – ๑๖.๓๐  น. 

โดยมีกําหนดการยอย ดังนี้ 

เวลา  ๑๒.๑๕ น. 

เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐  น. 

เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 

สอบวิชาความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนง 

 

 ผูเขาสอบมาพรอมเพรียง ณ หองสอบ 

 สอบขอเขียน 

 สอบปฏิบัติ 

๑๐๐ 

 

 

 


	ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

