
 

- เอกสารหมายเลข ๑ – 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

๑. ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

 ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าส่ังโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าท่ี เช่น การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล 
สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่อง
และเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงานอื่นๆ 
ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ี
ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังหัวหน้าส่วนราชการ  หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม 
และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน
รวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานโครงการหรืองานกองทุนต่างๆ  เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

  ๑..ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน.ในสาขาวิชาหรือทางท่ีส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
   
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

๑. ทดสอบจิตวิทยา  (วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
๒. ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐  คะแนน) 

- ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม  ระเบียบราชการ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ของประเทศไทย   

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   (๑๐๐  คะแนน) 

- ความรู้เกี่ยวกับงานนักจัดการงานท่ัวไป 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๔. ประเมินความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับต าแหน่ง (๑๐๐  คะแนน) 
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Microsoft  office : Word, Excel, PowerPoint) 

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ) 
๕. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐  คะแนน) 

- เกี่ยวกับเรื่อง  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการท่ีดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  การท างานเป็นทีม 
(วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

 
หมายเหตุ   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินผ่านการประเมินในทุก 

ด้าน  โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 



 

-๒- 
 

๒. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งการสรรหาการบรรจุ 
และการแต่งต้ัง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ          การ
รักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
 ๑..ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน.ในสาขาวิชาหรือทางท่ีส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
   
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

๑. ทดสอบจิตวิทยา  (วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
๒. ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐  คะแนน) 

- ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม  ระเบียบราชการ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ของประเทศไทย   

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   (๑๐๐  คะแนน) 

- ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล  
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๔. ประเมินความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับต าแหน่ง (๑๐๐  คะแนน) 
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Microsoft  office : Word, Excel, PowerPoint) 

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ) 
๕. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐  คะแนน) 

- เกี่ยวกับเรื่อง  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการท่ีดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  การท างานเป็นทีม 
(วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

 
หมายเหตุ   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินผ่านการประเมินในทุกด้าน 

โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

 
 
 

 



 

-๓- 
 

๓. ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ ์

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

 ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจ รวบรวม รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่ างๆ เพื่อด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของขา
ติ เพื่อเป็นส่ือเช่ือมโยงระหว่างส่วนราชการกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ  การด าเนินงานกระจายเสียง 
ท้ังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์หรือ
ตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
  ๑..ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน.ในสาขาวิชาหรือทางท่ีส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

๑. ทดสอบจิตวิทยา 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๒. ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐  คะแนน) 
- ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม  ระเบียบราชการ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ของประเทศไทย   

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   (๑๐๐  คะแนน) 

- ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๔. ประเมนิความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับต าแหน่ง (๑๐๐  คะแนน) 
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Microsoft  office : Word, Excel, PowerPoint) 

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ) 
๕. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐  คะแนน) 

- เกี่ยวกับเรื่อง  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการท่ีดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  การท างานเป็นทีม 
(วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

 
 
หมายเหตุ   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินผ่านการประเมินในทุกด้าน 

โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 



 

-๔- 
 

๔. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดท าข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง  โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์  ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลงรายการและเก็บ
รักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การจัดท า การ
บันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
หรือทางท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

๑. ทดสอบจิตวิทยา 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๒. ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐  คะแนน) 
- ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม  ระเบียบราชการ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ของประเทศไทย   

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
๓. ประเมินความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับต าแหน่ง (๑๐๐  คะแนน) 

- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Microsoft  office : Word, Excel, PowerPoint) 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ) 

๔. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐  คะแนน) 
- เกี่ยวกับเรื่อง  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการท่ีดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  การท างานเป็นทีม 
(วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

 

 
หมายเหตุ   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินผ่านการประเมินในทุกด้าน 

โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 



 

-๕- 
 

๕. ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

ปฏิบั ติงานทางการเงินและบัญชี  ซึ่ งมี ลักษณะงานท่ีปฏิบั ติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณและการบัญชีท่ัวไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี                   
ท ารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ รายรับ -รายจ่ายประจ าปี                
ท าหนังสือช้ีแจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
หรือทางท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

๑. ทดสอบจิตวิทยา 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๒. ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐  คะแนน) 
- ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม  ระเบียบราชการ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ของประเทศไทย   

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   (๑๐๐  คะแนน) 

- ความรู้เกี่ยวกับงานเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๔. ประเมินความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับต าแหน่ง (๑๐๐  คะแนน) 
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Microsoft  office : Word, Excel, PowerPoint) 

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ) 
๕. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐  คะแนน) 

- เกี่ยวกับเรื่อง  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการท่ีดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  การท างานเป็นทีม 
(วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

 

 
หมายเหตุ   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินผ่านการประเมินในทุกด้าน 

โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 



 

-๖- 
 

๖. ต าแหน่งโภชนากร 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

ปฏิบัติงานทางด้านโภชนาการ ในการด าเนินการโภชนาการตามหลักโภชนาการ โภชนบ าบัด        
การควบคุม ดูแลการบริการอาหารแก่ผู้บริโภค การจัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน สาธิตและให้ความรู้ด้านโภชนาการ การเก็บรวบรวมข้อมูลจัดท าและน าเสนอ และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
           ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่ างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
   

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

๑. ทดสอบจิตวิทยา 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๒. ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐  คะแนน) 
- ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม  ระเบียบราชการ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ของ

ประเทศไทย   
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   (๑๐๐  คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับงานโภชนากร  

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
๔. ประเมินความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับต าแหน่ง (๑๐๐  คะแนน) 

- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Microsoft  office : Word, Excel, PowerPoint) 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ) 

๕. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐  คะแนน) 
- เกี่ยวกับเรื่อง  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการท่ีดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  การท างานเป็นทีม 
(วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

 
หมายเหตุ   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินผ่านการประเมินในทุกด้าน 

โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 



 

-๗- 
 

๗. ต าแหน่งนายช่างเทคนิค 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค  ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจ ซ่อม 
ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ัง ทดสอบ ส ารวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่อง
ทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีเกี่ยวกับโลหะ .ช่วยค านวณราคารายการและประมาณราคา และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑...ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา 

วิชาหรือทางท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

๑. ทดสอบจิตวิทยา 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๒. ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐  คะแนน) 
- ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม  ระเบียบราชการ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ของประเทศไทย   

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   (๑๐๐  คะแนน) 

- ความรู้เกี่ยวกับงานช่างเทคนิค 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๔. ประเมินความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับต าแหน่ง (๑๐๐  คะแนน) 
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Microsoft  office : Word, Excel, PowerPoint) 

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ) 
๕. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐  คะแนน) 

- เกี่ยวกับเรื่อง  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการท่ีดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  การท างานเป็นทีม 
(วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

 
 
หมายเหตุ   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินผ่านการประเมินในทุกด้าน 

โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 



 

-๘- 
 

๘. ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข ้

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ

ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

  ๑..มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าท่ี และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

๑. ทดสอบจิตวิทยา 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๒. ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐  คะแนน) 
- ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม  ระเบียบราชการ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ของประเทศไทย   

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
๓. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐  คะแนน) 

- เกี่ยวกับเรื่อง  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการท่ีดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  การท างานเป็นทีม 
(วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

 
 
หมายเหตุ   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินผ่านการประเมินในทุกด้าน 

โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๙- 
 

๙.    ต าแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ ก าหนดรายการอาหาร

และปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยท่ีต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัดเล้ียง
ส าหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
  ๑..มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าท่ี และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

๑. ทดสอบจิตวิทยา 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๒. ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐  คะแนน) 
- ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม  ระเบียบราชการ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ของประเทศไทย   

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
๓. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐  คะแนน) 

- เกี่ยวกับเรื่อง  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการท่ีดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  การท างานเป็นทีม 
(วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

 
 
หมายเหตุ   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินผ่านการประเมินในทุกด้าน 

โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๐- 

 

๑๐.  ต าแหน่งพนักงานบริการ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่ง โดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก

หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องด่ืม งานบริหารจัดการท าความสะอาด งานบ ารุงรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ งานท่ีจ าเป็นต้องใช้แรงงานท่ัวไป รวมถึงงานบริการ
ยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
        มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

๑. ทดสอบจิตวิทยา 
(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 

๒. ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐  คะแนน) 
- ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม  ระเบียบราชการ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ของประเทศไทย   

(วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
๓. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐  คะแนน) 

- เกี่ยวกับเรื่อง  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการท่ีดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  การท างานเป็นทีม 
(วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

 
 
หมายเหตุ   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินผ่านการประเมินในทุกด้าน 

โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 


