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เอกสารแนบท้าย ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

----------------------------------------------------- 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 

1. ต าแหน่ง  นิติกร 

2. สังกัด  ส านักดา่นอาหารและยา   1 อัตรา 
   ส่วนกลาง (กลุ่มกฎหมายอาหารและยา) 2 อัตรา 

3. อัตราว่าง  จ านวน 3  อัตรา 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานทางกฎหมายซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการตอบข้อหารือหรือพิจารณาวินิจฉัยปัญหา 
ข้อกฎหมายหรือให้ค าปรึกษา แนะน า ความเห็นด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
เผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ           
ที่เก่ียวข้อง ตรวจร่างสัญญาและบริหารสัญญา รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดี 
การด าเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี การสอบสวนและด าเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ รวมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (50 คะแนน) ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
2) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
3) พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 
4) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
5) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 
6) พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
7) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
8) พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 

2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (20 คะแนน) 
3. ประมวลกฎหมายอาญา (20 คะแนน) 
4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (10 คะแนน)     

๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน 
  - ปรนัย 
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การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
1)  มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน) 
2)  บุคลิกภาพ (20 คะแนน) 
3)  ความมั่นคงทางอารมณ์  (10 คะแนน) 
4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ  (30 คะแนน) 
5)  ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน) 
 

๑๐๐ คะแนน 
 

 สอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
1. ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

2. สังกัด ส านักงานเลขานุการกรม   

3. อัตราว่าง  จ านวน 1 อัตรา 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ การ
จัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 

2. ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการและความจ าเป็นใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การ
จัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรร
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่งและการวางแผน
อัตราก าลังของส่วนราชการ 

5. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน 

6. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการด าเนินการทางวินัย การ
รักษาวินัยและจรรยา 

7. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
8. ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้

ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 
9. วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
10. ประสานการท างานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน 

ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพ่ือ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
11. อธิบายการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
12. ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

13. ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
บุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ 

14. ด าเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534        

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
5) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ      

พ.ศ. 2547 
6) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
7) ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ภารกิจ นโยบาย

และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     

๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน 
  - ปรนัย 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
1)  มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน) 
2)  บุคลิกภาพ (20 คะแนน) 
3)  ความมั่นคงทางอารมณ์  (10 คะแนน) 
4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ  (30 คะแนน) 
5)  ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน) 

๑๐๐ คะแนน 
 

 สอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 
1. ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2. สังกัด  กองแผนงานและวิชาการ     2 อัตรา 
   กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 อัตรา 

ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น       
ส านักด่านอาหารและยา     1 อัตรา 

3. อัตราว่าง  จ านวน 6  อัตรา 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน การ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ  
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และ

สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วน
ราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 

(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วน
ราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

(4) ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือ
ก าหนดยุทธศาสตร์ 

(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ด้านการบริการ 
(1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดท าแผนงานโครงการ 
(2) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพ่ือ

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย 
2) ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
4) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
5) ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
  

๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน 
  - ปรนัย 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
1)  มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน) 
2)  บุคลิกภาพ (20 คะแนน) 
3)  ความมั่นคงทางอารมณ์  (10 คะแนน) 
4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ  (30 คะแนน) 
5)  ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน) 

๑๐๐ คะแนน 
 

 สอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 

1. ต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร ่

2. สังกัด  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค   

3. อัตราว่าง  จ านวน 3  อัตรา 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร่ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการ

เผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
(2) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบ ในการ

จัดท าแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน 
(3) ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา เพ่ือใช้

ประกอบในการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการด าเนินงานเผยแพร่กิจกรรม 
ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น 

(4) ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใช้ในการก าหนด
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเก่ียวกับการด าเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ 

(5) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพ่ือเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ 
(6) จัดท าสื่อ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่อง

ทางการสื่อสารต่าง ๆ 
(7) ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือ

สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงาน ผ่าน
สื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ 

(8) ก ากับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

(9) ร่วมด าเนินการประเมินผล การด าเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพ่ือปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(10) จัดท าระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรม 
ข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ด้านการบริการ 
(1) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน 
(2) ให้ค าปรึกษา แนะน า ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป เพ่ือเป็นประโยชน์และสร้าง

ความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป 

5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1) การเขียนข่าว บทความ 
2) การเขียนสคริปต์โทรทัศน์/วิทยุ 
3) ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตชิ้นงานเพื่อการเผยแพร่ความรู้ 
 

๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน 
  - อัตนัย 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
1)  มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน) 
2)  บุคลิกภาพ (20 คะแนน) 
3)  ความมั่นคงทางอารมณ์  (10 คะแนน) 
4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ  (30 คะแนน) 
5)  ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน) 

๑๐๐ คะแนน 
 

 สอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 

1. ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 

2. สังกัด  ส านักงานเลขานุการกรม   

3. อัตราว่าง  จ านวน 1 อัตรา 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ  ภายใต้การก ากับ  แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ศึกษาวิเคราะห์การจัดท าค าขอเพ่ือก าหนดงบประมาณประจ าปีในทุกหมวดรายจ่าย 
(2) วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทางด้านงานพัสดุเพื่อจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 
(3) ประเมินและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคาการสอบราคาประกวด

ราคาวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
(4) วิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุเพ่ือให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) ควบคุมการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
(6) ควบคุมการจ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีก

ต่อไปเพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด 
(7) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเช่นให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน

วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมจัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกต้องเป็นต้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

(8) วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับส านักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

(9) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(10) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(11)  ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
ที่ซับซ้อนหรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชน
ทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(12) จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 

5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
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6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม และการจ าหน่ายพัสดุ 
 

๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน 
  - ปรนัย 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
1)  มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน) 
2)  บุคลิกภาพ (20 คะแนน) 
3)  ความมั่นคงทางอารมณ์  (10 คะแนน) 
4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ  (30 คะแนน) 
5)  ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน) 

๑๐๐ คะแนน 
 

 สอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 
1. ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

2. สังกัด  ส านักยา     

3. อัตราว่าง  จ านวน 7  อัตรา 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ด้านการปฏิบัติการ 
 (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น วิเคราะห์ความเสี่ยงของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ เพ่ือน ามาจัดท าแผนการตรวจ
ประเมินประจ าปี เพ่ือช่วยพัฒนาระบบกลไก บังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข และเสริมสร้างระบบ
สาธารณสุขที่ด ี
 (๒) ตรวจสอบการปฏิบัติของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ตามแผนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ และพิจารณาแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากผู้ผลิตยาแผนโบราณ ให้ความเห็นต่อการสืบสวนหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ผลิต
ตามเวลาที่ก าหนด  

(๓) ตรวจติดตามภายหลังมีค าสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน ใบรับรอง ใบอนุญาต หรือค าสั่งให้หยุดการ
ผลิตยา เพ่ือติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และสรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงาน
การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนการปฏิบัติงาน 
 (๔) ตรวจสอบ และสอบสวนปัญหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา  
ณ สถานประกอบการด้านยาแผนโบราณ เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการกับผลิตภัณฑ์ยาที่พบปัญหา 
พร้อมทั้งติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข ที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ ์
 (๕) ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ใน
สถานที่เก็บเอกสารที่ก าหนด เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกรวดเร็วในการค้นหา รวมถึงจัดท า
การยืม-คืนเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 
 (๖) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ สามารถเลือกใช้ยาที่มีคุณภาพ 
 ด้านการวางแผน 

(๑) จัดท าข้อมูลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการจัดท า
แผนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนโบราณประจ าปี 
 (๒) วางแผนการท างานที่ตนเองรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
  



เอกสารแนบท้าย ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561         หน้า ๑๒ จาก 15 

ด้านการประสานงาน 
 (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ด้านการบริการ 
 (๑) ตรวจสอบสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ที่มีการขออนุญาตใหม่ หรือมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
สถานที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ให้สถานทีผ่ลิตยา 
 (๒) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การน าไปใช้งานอยู่
เสมอ รวมทั้งงานสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น 
 (๓) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็น
องค์ความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 (๔) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข 
 (๕) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๖) ศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ เพ่ือน ามาพัฒนา ปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
 
5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง
การแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 

6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
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9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1) หลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ  และวิธีการ

ของการก ากับดูแลของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณแต่ละประเภท  
2) ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ GMP, In-Process Control, 

Contamination, Cross contamination,  Intermediate product,  
SOP, Reject, Return, Recall, Retained sample, BPR, Primary 
Packaging, Secondary Packaging, Specification, Calibration  

3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ  
4) แนวทางในการพัฒนา เพ่ือยกระดับ/ ควบคุมสถานที่ผลิตยา/ คุ้มครอง

ผู้บริโภค 
 

๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน 
  - อัตนัย 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
1)  มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน) 
2)  บุคลิกภาพ (20 คะแนน) 
3)  ความมั่นคงทางอารมณ์  (10 คะแนน) 
4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ  (30 คะแนน) 
5)  ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน) 

๑๐๐ คะแนน 
 

 สอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 
1. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 

2. สังกัด ส านักอาหาร  

3. อัตราว่าง จ านวน 2 อัตรา 

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ   
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูง ในด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ การควบคุม และการบริหารงานหลายด้าน เช่น งานสารบบรรณ งานบริหารทัพยากรบุคคล งาน
จัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง) งานเอกสาร และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  ปฏิบัติงาน และติดตามงานในส านักงาน เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร

งบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารโครงการต่างๆ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 
เพ่ือให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(2)  ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับ
การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

(3)  จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

(4)  ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

(5)  ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน 
เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 

(6)  ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้เกิ ด
ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1) หลักการที่ดีในการบริหารโครงการ 
2) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 
 

๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน 
  - ปรนัย 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
1)  มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน) 
2)  บุคลิกภาพ (20 คะแนน) 
3)  ความมั่นคงทางอารมณ์  (10 คะแนน) 
4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ  (30 คะแนน) 
5)  ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน) 

๑๐๐ คะแนน 
 

 สอบสัมภาษณ์ 

 


