(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 กรมคุมประพฤติ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
--------------------------------------

ดวยสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ประสงคจะจางบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติราชการ ในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 กรมคุมประพฤติ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและอัตราเงินเดือนที่จะไดรับ ไดแก
(1) ตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท คาครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
จํานวนอัตราวาง 2 อัตรา
(2) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 7,620 บาท คาครองชีพชั่วคราว ๑,380 บาท
จํานวนอัตราวาง 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผูสมัครสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานันผูใหญบาน และ
ผูชวยผูใหญบาน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๖) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความ สามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๑) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ
/(12) ไมเปน...

-2(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไมเคยเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําความผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม เ คยเป น ผู เ คยถู ก ลงโทษไล อ อกเพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการสําหรับพระภิกษุ
สามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุเขารับราชการได ทั้งนี้ โดย
อนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕. ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พรอม
เอกสารดวยตนเอง ณ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ที่อยู 10/๑ ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒ – 5403137, ๐๒ - 5403138 และสํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 4 (สวนคดี 2) อาคารเลขที่ 7 ซอยบางนาตราด 34 ถนนบางนาตราด เขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02 – 3992254 ตั้งแตวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ 2557 ในวันเวลา
ราชการ ระหวางเวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.0๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะตองกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบดวยลายมือของ
ตนเองใหถูกตองและครบถวน มิฉะนั้น สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 (สวนคดี 1) อาจไมรับ
สมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่น พรอมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕X๒นิ้วถายครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันที่รับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(๒) สําเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก สําเนาปริญญาบัตร สําเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร
สอบ จํานวน ๑ ฉบับ (โดยใหนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงดวย)
(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ ๑ ฉบับ
(โดยใหนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงดวย)
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศ
หญิง) สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบ
ไมตรงกัน) สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน และใบสําคัญทหารกองหนุน เฉพาะผูสมัครสอบเพศชาย) จํานวน
อยางละ ๑ ฉบับ (โดยใหนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงดวย)
/(5) ใบรับ...

-3(๕) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกใหไมเกิน ๑
เดือน (ใหนํามายื่นเมื่อเปนผูผานการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา
“ขาพเจาขอรับรองวาถายจากตนฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กํากับไวในเอกสารทุกฉบับดวย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผูสมัครสอบ จะตองเปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงในขอ ๒.๒ และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเปนเกณฑโดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557
๔.๒ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ใหถูกตองตรงตามประกาศนี้ พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ใน
กรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของ
ตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกลาวสํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ พรอม
กําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ณ สํานักงาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 หรือ WWW.PROBATION.GO.TH
๖. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
ผู ส มั ค รสอบต อ งเข า รั บ การทดสอบตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 4 กําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร 4 จะดํ า เนิ น การทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) หรือทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางแลวแตความเหมาะสมสวนวัน เวลา
และสถานที่ทําการสอบ จะแจงใหทราบในภายหลัง
๗. เกณฑการตัดสิน
๑. ผูที่จะมีสิทธิเขารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) จะตองเปน
ผูที่สอบไดคะแนนทดสอบภาคความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐
/2. ผูที่จะ...

-4๒. ผูที่จะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว จะตองเปนผูที่ไดคะแนนสอบในแตละ
ภาค ไมนอยกวารอยละ ๖๐
๓. การจางจะเปนไปตามลําดับที่สอบได โดยใชคะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลําดับที่
จากผูไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา กรณีคะแนนรวมเทากัน ผูที่ไดคะแนนทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ) เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
(สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกวาเปน ผูอยูในระดับที่ สูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบ
ความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เทากันให
ผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกของแตละตําแหนง
เรียงตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 (และทาง WWW.PROBATION.GO.TH)
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบกําหนด 1 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี หรือมีการ
สอบคัดเลือกในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว
๙. การจางผูสอบคัดเลือกได
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จะจางผูสอบคัดเลือกไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือก
ได และตามอัตราคาจางที่กําหนดไว
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557
(ลงชื่อ) นายประทักษ ประทุมทิพย
(นายประทักษ ประทุมทิพย)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4

สําเนาถูกตอง
คนึงนิตย บัญญัติศรีสกุล
(นางสาวคนึงนิตย บัญญัติศรีสกุล)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง พนักงานคุมประพฤติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดสอง การแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชนและการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาขอมูล สอบปากคําพยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะหขอมูลที่มีความซับซอนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ
สรุปเพื่อเสนอความเห็นตอศาล หนวยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของโดยอาศัยวิจารณญาณของ
ตนเอง พัฒนาการรูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับประเภทคดี โดยใชความรูเชิงวิทยาการ
ความรูทางดานคุมความประพฤติ งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะหและจัดทํารายงานตางๆ เพื่อ
เสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางในทางอาญาวิทยา
งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร สังคมสงเคราะห
ศาสตรและจิตวิทยา หรือ
๒. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทางอาญาวิทยา งาน
ยุติธรรม สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร
และจิตวิทยา หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทางอาญาวิทยา งาน
ยุติธรรม สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร
และจิตวิทยา

การคัดเลือก
ทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
(สอบขอเขียน)
๑. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ไดแกวิสัยทัศน บทบาท
ภารกิจ อํานาจหนาที่ กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่นๆ
๒. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย ไดแก
- พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2522 และที่แกไข
เพิ่มเติม
- พระราชบั ญ ญั ติ จั ดตั้ ง ศาลเยาวชนและครอบครั ว และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2535 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวของกับการคุมประพฤติ) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบั ญ ญั ติ ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ.
2545
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2579 (เฉพาะมาตราที่
เกี่ยวของกับการพักวันตองโทษและลดวันตองโทษ) และ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2579
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยอาสาสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ. 2547
3. ความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก อาชญาวิ ท ยาและทั ณ ฑวิ ท ยา
กระบวนการยุติธรรม ความรูเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งาน
สืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดสอง งานกิจกรรม
ชุมชนและแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด)
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ทดสอบความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัติ
สวนตัว ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น

คะแนน
๑๐๐

วิธีการประเมิน
สอบขอเขียนจะแจงให
ทราบภายหลัง

100

- สอบสัมภาษณ จะแจง
ใหทราบภายหลัง

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานรับ-สงเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ ราง-โตตอบหนังสือ
ราชการ จัดเก็บ คนหาหนังสือ ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทําบัตรขาราชการ ลูกจางประจําพนักงาน
ราชการและลูกจางชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติขอมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ/คัดสําเนาคนหาและ
ติดตามเรื่อง เบิกจายวัสดุเครื่องใชของหนวยงาน ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอจัดเตรียมและ
อํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆ แจงเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ
ระเบียบและคําสั่งตางๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องตน งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงาน อื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพหนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความ
ประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทาง การ
บัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการบัญชี
การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการบัญชี
การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการทั่วไป
และการจัดการทรัพยากรมนุษยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
ทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
(สอบขอเขียน)
๑. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ไดแกวิสัยทัศน บทบาท
ภารกิจ อํานาจหนาที่ กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่นๆ
๒. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงานธุรการ ไดแก
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
งานพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ

คะแนน
๑๐๐

วิธีการประเมิน
สอบขอเขียน จะแจง
ใหทราบภายหลัง

-๒การคัดเลือก
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ)
1. วัดความรูความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิ ภาณไหวพริ บและบุคลิก ภาพอยางอื่ น
เปนตน

คะแนน

วิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณ จะแจง
ใหทราบภายหลัง

