ประกาศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย
ดวยสํานั กเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ 2561 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งกรมปศุสัตว ที่ 935/2556 เรื่อง
มอบอํานาจให ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณ ฑสัตว ผูอํานวยการกองคลัง สั่งการและปฏิบั ติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุ สั ตว เกี่ ยวกั บพนักงานเงินทุ นหมุนเวียนเพื่ อผลิ ตวัคซีน จําหน าย ลงวั นที่ 25 ตุลาคม 2556 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
และการจัดกรอบอัตรากําลังพนั กงานราชการ ลงวันที่ 28 กุ มภาพั น ธ 2554 จึงประกาศรับ สมั ค รบุ คคลเพื่ อ
เลือกสรร เปนพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย จํานวน 3 ตําแหนง 3 อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง
1.1 ชื่อตําแหนง
คนงาน
กลุมงาน
บริการ
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน
10,430 .- บาท /เดือน (คาครองชีพไมเกินเดือนละ 2,000.-บาท)
สิทธิประโยชน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง
ตามรายละเอียดทายประกาศ
คุณสมบัติประจําตําแหนง
1. เพศชาย มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
2. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ไดรับวุฒิการประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
1.2 ชื่อตําแหนง
กลุมงาน
อัตราวาง
คาตอบแทน
สิทธิประโยชน
ระยะเวลาการจาง

นักวิทยาศาสตร
บริหารทั่วไป
1 อัตรา
18,000.- บาท /เดือน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ตามรายละเอียดทายประกาศ

คุณสมบัติประจําตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขา จุลชีววิทยา สาขาชีวเคมี สาขาเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
/1.3 ชื่อ….

-21.3 ชื่อตําแหนง
กลุมงาน
อัตราวาง
คาตอบแทน
สิทธิประโยชน
ระยะเวลาการจาง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
บริหารทั่วไป
1 อัตรา
18,000.- บาท /เดือน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ตามรายละเอียดทายประกาศ

คุณสมบัติประจําตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทางดานคอมพิวเตอร, เศรษฐศาสตร
สังคมศาสตรการวางแผน,บริหาร, คณิตศาสตรและสถิติ
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ ไมต่ํากวา 18 ป (สําเนาใบผานการเกณฑทหาร 1 ฉบับ สําหรับเพศชาย)
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไม
สมประกอบ หรือ เปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง ของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
วาดวยโรค มายื่นดวย
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูป ระสงค จะสมัค ร ขอและยื่ นใบสมั ครดวยตนเองได ที่ งานบุค คล ฝา ยบริห ารทั่ว ไป
สํา นั ก เทคโนโลยี ชี วภัณ ฑสัตว อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาและทาง http:// biologic.dld.go.th ตั้งแต
วันที่ 24 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวั นและเวลาราชการ โดยผูส มัค รไมต อ งเสีย
คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก ผูสนใจ สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานบุคคล ฝายบริหารทั่วไป
สํา นั ก เทคโนโลยี ชี วภัณ ฑสัตว อ.ปากชอ ง จ.นครราชสีมาโทร 044-311476,044-312863 และทาง
http://biologic.dld.go.th
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถายไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวัน
ปดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ไวหลังรูปดวยตัวบรรจง)
/(2) สําเนา.....

-3(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ สําเนา ทรานสคริป ที่แสดงวา
เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครจํานวน 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการ
ศึกษา และไดรบั อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 28 กันยายน 2561
ในกรณี ที่ไมส ามารถนํา หลั ก ฐานการศึก ษาดั งกลา วมายื่น พร อ มใบสมั ค รได ใหนํา หนัง สือ รับ รอง
คุณ วุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตอง
อยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ –นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
(6) สําเนาใบรับรองผานการเกณฑทหาร เฉพาะเพศชาย(ถามี) 1 ฉบับ
3.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ไมเสียคาธรรมเนียม
* ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน
ใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวา
ดวยเหตุ ใดๆ หรือ วุฒิ การศึ กษาไมต รงตามคุ ณ วุ ฒิข องตําแหน งที่ส มัค ร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ที่อาคารฝายบริหารทั่วไป สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว และทาง http://biologic.dld.go.th
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองได รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑการประเมินในวันที่ 3 ตุ ลาคม 2561
ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรรแนบทายประกาศนี้
6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมต่ํากวารอยละ 60
กรณี ตํ า แหน ง ที่ ส อบข อ เขี ย นนั้ น ผู ที่ จ ะถื อ ว า เป น ผู มี สิ ท ธิ เข า รั บ การปะเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะตองเปนผูไดรับคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบขอเขียน) ไมต่ํากวารอยละ 60 เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาสอบ หนวยงาน
อาจดําเนินการประเมินสมรรถนะตอเนื่องเลยการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมิน
ความรู ค วามสามารถ ทั กษะ สมรรถนะ 2 ครั้ ง จะเรีย งลํ า ดับ ที ่จ ากผู ที ่ ไ ดค ะแนนการประเมิน ความรู
ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ 2 รวมกัน ไมม ากกวา เปน ผูอ ยู ในลํา ดั บ ที่ สูง กวา ถาคะแนนได
เทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมิน
/ความรู.....

รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
1. ชื่อตําแหนง
กลุมงาน
อัตราวาง

คนงาน (ปฏิบัติงานที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว)
บริการ
1 อัตรา

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
1. ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ในการยก แบก เคลื่อนยาย สิ่งของ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ
2. บํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือที่ใชปฏิบัติงานเบื้องตน เพื่อใหพรอมใชงานอยูตลอดเวลา
3. ชวยจับและเลี้ยงสัตวทดลอง
4. ดูและความสะอาดภายในและภายนอกหองปฏิบัติงาน
5. จัดเก็บเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน 10,430.- บาท/เดือน (คาครองชีพไมเกินเดือนละ 2,000บาท)
สิทธิประโยชน

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ าง สิ้ น สุ ด ระยะเวลาจ า ง 30 กัน ยายน 2562 และจะประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย หากผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี
จะไดรับการตอสัญญาจาง
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. เพศชาย มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
2.ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ไดรับวุฒิการประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

3. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรบั การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความรูทั่วไป
2. คุณสมบัติสวนบุคคล
2.1 มีความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ
2.2 บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ
2.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ
2.4 มีทักษะการวางแผน และการแกไขปญหา
รวม

คะแนนเต็ม
100
100

วิธีประเมิน
สอบขอเขียน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ

200

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จะดําเนินการประเมิน ดังนี้
1) ผูผานการประเมินสมรรถนะ ขอ 1 จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ในขอ 2
2) เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาสอบ หนวยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะตอเนื่องเลย
4. วัน เวลา สถานที่
สํา นั ก เทคโนโลยีชีว ภัณ ฑสัต วจ ะประกาศรายชื่อ ผูมีคุณ สมบั ติในการประเมิ น สมรรถนะ ใน
วัน ที่ 1 ตุล าคม 2561 ดําเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอาหารบริรักษ ชั้น 2
ดังนี้
ภาคเชา เวลา 08.30 น. – 11.00 น. สอบขอเขียน
ภาคบาย เวลา 13.30 น. – 16.30 น. สอบสัมภาษณ

รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
1. ชื่อตําแหนง
กลุมงาน
อัตราวาง

นักวิทยาศาสตร (ปฏิบัติงานที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว)
บริหารทั่วไป
1 อัตรา

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
1. ปฏิบัติงานในกระบวนการทําไวรัสใหเขมขนดวยการกรอง Ultrafiltration Carbosep ตามมาตรฐาน
วิธีปฏิบัติงานเรื่อง การทําไวรัสใหเขมขน
2. ปฏิบัติงานในกระบวนการทําไวรัสใหเขมขนและบริสุทธิ์ ดวยสารเคมี Polyox ตามมาตรฐานวิธี
ปฏิบัติงานเรื่อง การทําไวรัสใหเขมขนและบริสุทธิ์
3. ปฏิบัติงานในกระบวนการทําไวรัสใหหมดฤทธิ์ดวยสารเคมี BEI ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานเรื่อง
inactivation of virus
4. คํานวณตนทุนราคาแอนติเจนสําหรับวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยรายเดือน
คาตอบแทน 18,000.- บาท/เดือน
สิทธิประโยชน

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ าง สิ้ น สุ ด ระยะเวลาจ า ง 30 กัน ยายน 2562 และจะประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย หากผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี
จะไดรับการตอสัญญาจาง
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขา จุลชีววิทยา สาขาชีวเคมี สาขาเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

3. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรบั การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความรูความสามารถทั่วไป
2. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงนักวิทยาศาสตร
3. คุณสมบัติสวนบุคคล
3.1 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
3.2 บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ
3.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ
3.4 มีทักษะการวางแผน และการแกไขปญหา
รวม

คะแนนเต็ม
วิธีประเมิน
100
สอบขอเขียน
100
สอบขอเขียน
100
โดยวิธีสอบสัมภาษณ

300

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จะดําเนินการประเมิน ดังนี้
1) ผูผานการประเมินสมรรถนะ ขอ 1 จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ในขอ 2
2) เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาสอบ หนวยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะตอเนื่องเลย
4. วัน เวลา สถานที่
สํา นั ก เทคโนโลยี ชี วภั ณฑสัต ว จ ะประกาศรายชื่อ ผู มีคุณสมบัติ ในการประเมิ น สมรรถนะ ใน
วั นที่ 1 ตุ ล าคม 2561 ดําเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอาหารบริรักษ ชั้น 2
ดังนี้
ภาคเชา เวลา 08.30 น. – 11.00 น. สอบขอเขียน
ภาคบาย เวลา 13.30 น. – 16.30 น. สอบสัมภาษณ

รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
1. ชื่อตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปฏิบัติงานที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว)
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
อัตราวาง
1 อัตรา
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
1. รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลั กและแผนกลยุท ธ ของสํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑสัตวหรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให
สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. สํารวจ ประสาน และรวบรวมขอมูลทั้งภายใน และภายนอกสํานักฯ เพื่อเปน ขอมูลสําหรับการจัดทําแผน
กลยุทธศาสตร หรือตัวชี้วัดของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
3. วิเคราะห รวบรวม และประสานขอมูลในการจัดทําแผน พรอมกําหนดเป าหมายความสําเร็จของงาน
เพื่อใหสามารถปองกันและแกไขปญหาตาง ๆตามนโยบาย
4. วางแผนการดํ า เนิ น การจั ดการทํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป และประมาณการรายจา ยเงิน ทุ น
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายประจําป
5. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ เพื่อให
การดําเนินงานเปนตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่กี ําหนด
คาตอบแทน 18,000.- บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ า ง สิ้ น สุ ด ระยะเวลาจา ง 30 กั น ยายน 2562 และจะประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย หากผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี
จะไดรับการตอสัญญาจาง
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. คุ ณ วุฒิ ไมต่ํากวา ปริญ ญาตรี ทางดานคอมพิ วเตอร,เศรษฐศาสตร สั งคมศาสตรการวางแผน,บริห าร,
คณิตศาสตรและสถิติ
2. มี ค วามรู ค วามสามารถในการวิ เคราะห แ ละประเมิ น ผลโครงการ การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตรแ ละ
แผนปฏิบัติราชการ การวิเคราะหแผนงาน งบประมาณ
3. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ ได เชน Microsoft office, Internet,

3. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรบั การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความรู
1.1 ความรูความสามารถทั่วไป
2. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
2.1 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงนักวิเคราะหฯ
2.2 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทั่วไป เชน Internet,
Microsoft office
3. คุณสมบัติสวนบุคคล
3.1 ความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
3.3 ความคิดเชิงวิเคราะห
3.4 การแกไขปญหาและการตัดสินใจ
3.5 การประสานสัมพันธและการทํางานเปนทีม
รวม

คะแนนเต็ม
วิธีประเมิน
100
สอบขอเขียน
100
100
80
20
100
20
20
20
20
20

สอบขอเขียน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ

300

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จะดําเนินการประเมิน ดังนี้
1) ผูผานการประเมินสมรรถนะ ขอ 1 จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ในขอ 2
2) เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาสอบ หนวยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะตอเนื่องเลย
4. วัน เวลา สถานที่
สํา นั ก เทคโนโลยี ชี วภั ณฑสัต ว จ ะประกาศรายชื่อ ผู มีคุณสมบัติ ในการประเมิ น สมรรถนะ ใน
วั นที่ 1 ตุ ล าคม 2561 ดําเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอาหารบริรักษ ชั้น 2
ดังนี้
ภาคเชา เวลา 08.30 น. – 11.00 น. สอบขอเขียน
ภาคบาย เวลา 13.30 น. – 16.30 น. สอบสัมภาษณ

