เอกสารหมายเลข 1

(ร่าง)

ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
----------------------------------------------ด้วย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฉะนั้นอาศัยอานาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานราชการ ลงวั น ที่ ๑๑ กั น ยายน ๒๕๕๒ และระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติสาหรับผู้ที่จะได้รับการ
ว่าจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติด จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อกลุ่มงาน
บริการ
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน
11,280 บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ระยะเวลาจ้าง
นับตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๔.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๔.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรั งที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(7) ไม่เป็นผู้....

๒
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
ส าหรั บ พระภิก ษุห รื อ สามเณร ทางราชการไม่รั บสมัครสอบและไม่อ าจให้ เ ข้า รั บ การ
เลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
๓. การรับสมัคร
๓.1 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10
มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.1.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th
3.1.3 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ปรากฏบนหน้าจอให้ถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอนที่
กาหนด ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลก่อนสั่งพิมพ์ หากสั่งพิมพ์แล้วจะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลได้)
3.1.๓ พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่
มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก
(Diskette หรือ Flash drive) เป็นต้นไป เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1) ระบบการรับสมัครติดต่อ Call Center บริษัท อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย
จากัด หัวข้อสารพันปัญหาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์การรับสมัครครั้งนี้
2) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของตาแหน่งต่าง ๆ ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๑84, ๐ ๒๕๙๐ ๗241
ในวันและเวลาราชการ
๓.2 การชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ให้ ผู้ ส มั ค รน าแบบฟอร์ ม การช าระเงิ น ไปช าระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน์ เ ตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
ภายในเวลาทาการของธนาคาร และเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
/3.3 ค่าธรรมเนียม ....

๓
๓.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
3.3.1 ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ๒๐๐ บาท
3.3.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู้สมัครสอบที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนดเลข
ประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัตกิ ่อนวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล
อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗
4.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมั ครสอบไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่ง
ผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้ งแต่ต้น และสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
5.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการประเมิน ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร ๓ ชั้น ๒ และทางเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th
5.2 การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์)
ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ เข้ารับการประเมิ น
สมรรถนะ ครั้ งที่ ๒ (การสั มภาษณ์) ตามล าดับ เลขที่ ประจ าตัว สอบ ไว้ที่ป ระกาศ ฝ่ ายการเจ้า หน้า ที่
สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี และทางเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th
6. หลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ
6.1 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
/ผู้เข้าสอบ...

๔
ผู้เ ข้ า สอบต้ อ งน าบัต รประจาตั วประชาชน หรื อ บัตรเจ้า หน้า ที่ของรั ฐ ซึ่ง มีรู ป ถ่า ย
ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัว 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงใน
วันสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
6.2 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์) เพื่อประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๒) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๓) ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ห รื อ
ประกาศนียบัตรแล้วแต่กรณี และสาเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้ มี
อานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 17 มิถุนายน 2557
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (กรณีที่ชื่อ นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาเอกสารทุกฉบั บให้ผู้สมัครเขียนคาว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลข
ประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร และให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจสอบพบภายหลั ง ว่ า หลั ก ฐานและเอกสารการรั บ สมัค รสอบ หรื อ มี
คุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะ
ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้างเป็น
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบ
ข้อเขียน) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะกาหนดให้สอบ
ข้อเขีย นก่อน และผู้ ส มัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสิ นแล้ ว จึงจะมีสิ ทธิ์ เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
8. เกณฑ์การตัดสิน
8.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
8.3 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์) ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๖๐ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลาดับตามคะแนนรวมจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในลาดับแรกตามลาดับ กรณี ผู้ที่ผ่านการ
/เลือกสรร....
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจนภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น ร่างหนังสื อโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม
การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อ วัตถุเสพติดทางการแพทย์ เพื่อนาส่งให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
3. รวมบริหารปริมาณคงคลังนอกวัตถุเสพติดให้เพียงพอกับการจาหน่ายแก่สถานพยาบาลทั่วประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการจาหน่ายวัตถุเสพติดเพื่อสนับสนุนแลกเปลี่ยนและประสาน
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ร่ ว มพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ส่ ง วั ตถุ เ สพติ ด ทางการแพทย์ ใ ห้ ทั น สมั ย และเป็ น ไปตาม
กฎหมายที่กาหนด
6. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ ทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น โทรศัพท์ หรือ อินเทอร์เน็ต
7. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ นาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนาไปใช้เสนอแนะ
และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานต่อไป
8. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คะแนนเต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑๐๐
1) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
คะแนน
2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
4) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
5) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
๑๐๐
ประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ จ าก คะแนน
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรม
ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นเพิ่มเติมเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงท่าวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
รวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
- อัตนัย

สอบสัมภาษณ์

