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ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ในต าแหน่งเภสัชกร และต าแหน่งช่างไฟฟ้า 
----------------------------------------------- 

 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในต าแหน่งเภสัชกร และต าแหน่งช่างไฟฟ้า ฉะนั้นอาศัยอ านาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ที่
จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด จ านวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑.  ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1  ชื่อกลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

ต าแหน่ง  เภสัชกร 
อัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน 20,540 บาท เงิน พ.ต.ส. 1,500 บาท เงินไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ 5,000 บาท 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้ 
ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  

 1.2  ชื่อกลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่ง  ช่างไฟฟ้า 
อัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน 19,500 บาท 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  

 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(๔.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(4.3) โรคติดยา.... 

ส าเนา  



 ๒ 
(๔.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๔.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖)   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ

เลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
 2.2.1  ต าแหน่งเภสัชกร 

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 

 2.2.2  ต าแหน่งช่างไฟฟ้า 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรม 

ศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายก าหนด 
 

๓.  การรับสมัคร  

๓.1 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 
ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   

3.1.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th 
3.1.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ปรากฏบนหน้าจอให้ถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอนที่

ก าหนด ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
(ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลก่อนสั่งพิมพ์ หากสั่งพิมพ์แล้วจะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลได้) 

3.1.๓  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จ านวน ๑ แผ่น หรือหากไม่
มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก 
(Diskette หรือ Flash drive) เป็นต้นไป เพื่อพิมพ์ในภายหลัง 

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้  ดังนี้ 

1) ระบบการ .... 



 ๓ 
1)   ระบบการรับสมัครติดต่อ Call Center บริษัท อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย 

จ ากัด หัวข้อสารพันปัญหาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์การรับสมัครครั้งนี้ 
2)   รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของต าแหน่งต่าง ๆ ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  

ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๑84, ๐ ๒๕๙๐ ๗241  
ในวันและเวลาราชการ 

๓.2   การช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ให้ผู้ สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงิน เฉพาะที่ เ คาน์ เตอร์  บมจ .

ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 
ภายในเวลาท าการของธนาคาร และเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน 

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 

๓.3   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดังนี้ 
  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 

3.3.1 ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท  
3.3.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน  ๓๐ บาท  

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น                           

3.4  ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนดเลข
ประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

4.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ

สมัครสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัตกิ่อนวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

4.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล
อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

4.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่ง
ผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี 
 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ

ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินให้ทราบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ฝ่าย
การเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  และทางเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th 

6. หลักฐาน... 
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6. หลักฐานแสดงตนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (การสัมภาษณ์) 

เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัว 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตร
ดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ ในการประเมินความรู้ฯ ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๒)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่าย

ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
(๓)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือประกาศนียบัตร

แล้วแต่กรณี และส าเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวัน
ปิดรับสมัคร  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นๆ เป็น
เกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ วันที ่27 ตุลาคม 2557 

(๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค าว่า “ส าเนาถูกต้อง”  ลงชื่อ  วันที่  และระบุเลขประจ าตัวสอบ
ก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร และให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย 

อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการรับสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการ
สมัครไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะถือว่าผู้สมัคร
สอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน การสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงท่าวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลักสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 
 

8.  เกณฑ์การตัดสิน 
8.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
8.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงล าดับตามคะแนนรวมจากการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับแรก
ตามล าดับ กรณี ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า 
 

9. การประกาศ.... 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
ต าแหน่งเภสัชกร 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1) ค านวณราคายาต้นทุนแล้วเสนอแนะก าหนดราคา 
2) จัดหา จัดซื้อตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่ายยา 
3) ท าทะเบียนสถิติ เบิกจ่าย และจ าหน่ายยา 
4) ประสานงาน                               แก้ไข ติดตามประเมินผล แก้ปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน 
             ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้  อาจใช้วิธีอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงท่า
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

๑๐๐  
คะแนน 

 

 สอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
ต าแหน่งช่างไฟฟ้า 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1) การใช้ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
2) ระบบเสียงประกาศ  
3) ระบบป้องกันความปลอดภัยห้องคลังยาเสพติด 
4) ระบบปั๊มน้ าประปา ปั๊มดับเพลิง และระบบน้ าประปาในอาคาร 
5) การใช้ตู้เมนต์ควบคุมไฟฟ้า ตู้ MDB  และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า Generator  
6) ระบบแอร์ BAF Control  
             ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้  อาจใช้วิธีอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงท่า
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

๑๐๐  
คะแนน 

 

 สอบสัมภาษณ์ 

 
 




