ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
............................
ดวย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจางและ
แตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๗๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา รายละเอียดปรากฎแนบทายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินสี่สิบปบริบูรณ (นับถึงวันเปดรับสมัคร)
(๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
(๓) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๒) เปนคนวิกลจริต หรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือ เปนคนไรความสามารถ หรือ
เสมือนไรความสามารถ หรือ เปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือ ถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิ ดที่ ได
กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(๗) เคยถูกลงโทษใหออกปลดออก หรือ ไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหนวยงานอื่น
ของรัฐ องคการมหาชนหนวยงานเอกชน หรือ องคการระหวางประเทศ
(๘) เคยถูกเลิกจาง ลงโทษใหออก ปลดออก หรือ ไลออกเพราะกระทําผิ ดวินั ย ตาม
ขอบังคับนี้ หรือ กฎหมายอื่น
(๙) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือ เขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ

๒
๓. การสมัครและคาธรรมเนียม
๓.๑ สมัครดวยตนเอง
ผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่ งานบริหารและธุรการ
สํานักงานเลขานุการ ชั้น ๑ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ทุกวัน
(เว น วั น หยุ ด เสาร - อาทิ ต ย และวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ ) สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ ห มายเลขโทรศั พท
๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐ ตอ ๑๗๙๒

เขาสอบแลว)

คาธรรมเนียมการสมัคร
คาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ ๒๐๐ บาท (จะไมจายคืนใหเมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิ

๓.๒ สมัครทางออนไลน
ผูประสงคจะสมัครทางออนไลน สมัครไดที่เว็บไซตสมัครงาน http://ku.thaijobjob.com ตั้งแตวันที่
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มไดที่ห มายเลข
โทรศัพท ๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐ ตอ ๑๗๙๒ (เวนวันหยุดเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)
โดยใหผูสมัครดําเนินการดังนี้
(๑) เขาไปที่เว็บไซต http://ku.thaijobjob.com ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และกรอกขอความ
พรอมแนบหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน
(๒) พิมพแบบฟอรมการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร และนําแบบฟอรมไปชําระที่เคานเตอร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เทานั้น (ชําระภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หามชําระ
ผานระบบอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง) ดังนี้
- คาธรรมเนียมการสมัคร
ตําแหนงละ ๒๐๐ บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต
ตําแหนงละ ๓๐ บาท
(อัตราเดียวทั่วประเทศ)
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหเมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว
๔. เอกสารที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร
(๑) ใบสมั ค รตามแบบฟอร ม ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด ซึ่ ง ผู ส มั ค รจะต อ งกรอกข อ ความและ
ลงนามดวยลายมือของตนเอง ทั้งนี้ ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ QR Code (หนา ๔) ของประกาศฉบับนี้
(๒) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑๑/๒ x ๒ นิ้ว ซึ่งถายไวครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๓) สําเนาปริญญาบัตร สําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนาใบคะแนน
แสดงผลการเรี ยนที่ แ สดงว า เป น ผู มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตามที่ กํ า หนดไว
ในรายละเอียดแนบทาย โดยจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือ มีหนังสือ
รับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตนสังกัด ภายในวันปดรับสมัคร
(๔) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

๓
(๕) สําเนาหลักฐานการไดรับยกเวนการเกณฑทหาร หรือ ผานการเกณฑทหาร เชน ใบสด.๘ หรือ
สด.๙ หรือ สด.๔๓ จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีเพศชาย)
(๖) หนังสือรับรองการผานงาน หรือ หนังสือรับรองการฝกอบรม (ถามี)
(๗) สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือ เปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถามี)
ทั้ งนี้ ผู ส มั ค รที่ สอบผ านภาคสอบข อเขี ยนจะต องนํ าเอกสารดั งต อไปนี้ มายื่ น ภายในเวลา
ที่กําหนด (หากไมสามารถยื่นหลักฐานภายในเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิการสอบสัมภาษณ)
(๘) เอกสารขอ (๑) – (๗) ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (ยื่นเฉพาะกรณีสมัครทางออนไลน )
(๙) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ซึ่งออกให
ไมเกิน ๑ เดือน
(๑๐) ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน ๓ ทาน
ซึ่งเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ หนึ่งในจํานวน
ผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ ระดับซี ๔ ขึ้นไป หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาประจํา หากรับราชการ
ทหาร หรือ ตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ บัตรประจําตัวพนักงาน
มหาวิทยาลัยของผูรับรองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ประกอบคํารับรอง
(๑๑) ประวัติยอ
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
(๑) ผูสมัครตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามรายละเอียด
แนบท า ยประกาศนี้ โดยจะต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาและได รั บ อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
มีหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตนสังกัด ภายในวันปดรับสมัคร
(๒) ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผู มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวน
ตามความเปนจริง พรอมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร งนี้
ผูสอบผานภาคขอกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือ ตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะถือวาผูสมัครเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน ทั้งนี้ การสมัครทางออนไลน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่ อและ
รับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผูสมัครจงใจยื่นหลักฐานคุณวุฒิไมตรง หรือ กรอกขอมูล
อันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จจริงตอเจาพนักงาน
๖. การประกาศรายชื่ อผู มีสิทธิเ ข ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทํา การคัด เลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
จะประกาศให ท ราบในวั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยตรวจสอบรายชื่ อ ได ที่ เ ว็ บ ไซต
www.rdi.ku.ac.th (หัวขอสมัครงาน)

๔
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีสอบภาคขอเขียนและภาคสอบสัมภาษณ ดังนี้
ภาคสอบขอเขียน
๒๕๐ คะแนน
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล ๑๐๐ คะแนน
(๒) วิชาความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง ๑๐๐ คะแนน
(๓) วิชาภาษาอังกฤษ ๒๕ คะแนน
(๔) วิชาจิตวิทยา ๒๕ คะแนน
ภาคสอบสัมภาษณ
๑๕๐ คะแนน
ซึ่งในภาคสอบสัมภาษณจะประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการทํางานของผูเขาสอบสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ทัศนคติ อารมณ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มและสรางสรรค
เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
ทั้งนี้ ใหผูสมัคร สอบเฉพาะภาคขอเขียนกอน หากมีคะแนนตามเกณฑที่กําหนด จึงจะเขาสอบ
ภาคสัมภาษณตอไป
๘. เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบและตองเขาสอบ
ทุกวิชาตามที่หลักสูตรกําหนดไว และไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละเจ็ดสิบ ผูสมัครตองยอมรับในผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการ โดยถือเปนที่สิ้นสุด และหากภายหลังตรวจพบวา ผูสมัครใชเอกสารในการสมัครอันเปนเท็ จ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายตามแตกรณี
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารยวราภา มหากาญจนกุล)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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๕
รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
..........................
ตําแหนงที่ ๑ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) จํานวน ๑ อัตรา
เพื่ อจ า งบุ คคลเข า เป น พนั กงานมหาวิทยาลัย ขั้ น ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัด งานบริห ารและธุร การ
สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ลักษณะงานโดยทั่วไปและหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ ใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน และ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสํานักงาน เชน งานบริหารทรัพยากร
บุ ค คล งานบริ ห ารอาคารสถานที่ งานธุ ร การและงานการประชุม เช น ร า งโต ต อบหนั ง สือ เตรี ย มเรื่ อ งและ
เตรี ย มการประชุ ม การจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม และรายงานอื่ น ๆ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การประชุ ม และการ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ
(๒) ใหคําชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตองมีประสิทธิภาพ
๒. ดานการวางแผน
รวมวางแผนการทํางานหรือโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
ให คํา แนะนํ า เบื้ องต น ดานการบริห ารงานทั่ว ไป รวมทั้งตอบปญ หาและชี้แจงเรื่องต า งๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ตองการ
๑. มีความสามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม
สําเร็จรูปอื่นๆ ไดอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่
๒. มีความสามารถในการติดตอประสานงานไดเปนอยางดี หากมีประสบการณที่เกี่ยวของในงาน
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานงานอาคารและสถานที่ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
๓. มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได

๖
รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
..........................
ตําแหนงที่ ๒ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) จํานวน ๑ อัตรา
เพื่ อจ า งบุ ค คลเข า เป น พนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย ขั้ น ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัด งานนโยบายและแผน
สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ลักษณะงานโดยทั่วไปและหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับต นที่ ใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน และ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสํานักงาน เชน งานประกันคุณภาพ
งานนโยบายและแผน งานธุรการและงานการประชุม เชน รางโตตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการประชุม
การจัดทํารายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ
(๒) ใหคําชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตองมีประสิทธิภาพ
๒. ดานการวางแผน
รวมวางแผนการทํางานหรือโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
ให คํา แนะนํ า เบื้ องต น ดานการบริห ารงานทั่ว ไป รวมทั้งตอบปญ หาและชี้แจงเรื่องต า งๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ตองการ
๑. มีความสามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม
สําเร็จรูปอื่นๆ ไดอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่
๒. มีความสามารถในการติดตอประสานงานไดเปนอยางดี หากมีประสบการณที่เกี่ยวของในงาน
ดานประกันคุณภาพ งานดานนโยบายและแผน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
๓. มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได
๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

