
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนด วัน เวลา สถานที่ 

ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล      
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 

............................................................. 
 

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕66  ลงวันที่  17  สิงหาคม 2565   จ านวน 4 ต าแหน่ง 4 อัตรา โดยได้
ด าเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  24 สิงหาคม  ถึง วันที่ 1  กันยายน   2565  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ในวันที่  2  กันยายน  2565  นั้น 
  บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวดที่ 1 ข้อ 4 
ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2547 และคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบ
สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีคุณสมบัติตามประกาศและมีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และหลักสูตรการประเมินสมรรถนะของพนักงานจ้าง 
     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข)  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   
     ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 

 1.   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   (กองช่าง) 
วัน / เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

วันจันทร์ ที่ 12  กันยายน  2565 
เวลา  09.00 -  10.00  น. 

 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) 

 
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุ
เคราะห์ 

เวลา  10.10  -  11.10  น. ภาคความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) โรงเรียนบ้านแห่ประชานุ
เคราะห์ 

เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์) 

ห้องประชุม  อบต.ชุมแพ 

 
2. ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  (ส านักปลัด) 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ 12  กันยายน  2565 
เวลา  09.00  -  10.00  น. 

 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) 

 
โรงเรียนบ้ านแห่ ป ระชานุ
เคราะห์ 

เวลา  10.10  -  11.10  น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบ
ภาคปฏิบัติ) 

สนามโรงเรียนบ้านแห่ประชา
นุเคราะห์ 

เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 

ห้องประชุม  อบต.ชุมแพ 

           /3.ต าแหน่ง......... 
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 3. ต าแหน่ง  คนงานเครื่องสูบน  า  (ส านักปลัด) 
 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ 12  กันยายน  2565 
เวลา  09.00  -  10.00  น. 

 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) 

 
โรงเรียนบ้ านแห่ ป ระชานุ
เคราะห์ 

เวลา  10.10  -  11.10  น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบ
ภาคปฏิบัติ) 

สถานีสูบน้ า บ้านแห่ 

เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 

ห้องประชุม  อบต.ชุมแพ 

 
4. ต าแหน่ง  คนงาน   (กองช่าง)  
 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ 12  กันยายน  2565 
เวลา  09.00  -  10.00  น. 

 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(สอบข้อเขียน) 

 
โรงเรียนบ้ านแห่ ป ระชานุ
เคราะห์ 

เวลา  10.10  -  11.10  น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(สอบภาคปฏิบัติ) 

อบต.ชุมแพ 

เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 

ห้องประชุม  อบต.ชุมแพ 

 
ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร 

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวม 

กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
๒) ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งปรากฏเลข 

ประจ าตัวประชาชน  ๑๓  หลักที่ชัดเจน  และบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงเพ่ือเข้าสอบ  หากไม่มีบัตรดังกล่าว  หรือใช้บัตร
อ่ืนมาแสดง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

๓)  ผู้เข้าห้องสอบไปถึงห้องสอบ  หลังจากเวลาเริ่มสอบ ภาค  ก.  หรือ ภาค ข  ไปแล้ว  ๓๐ 
นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ผู้เข้าห้องสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการด าเนิน 
การสอบแข่งขันก าหนดให้ตามตารางสอบ  แนบท้ายประกาศ 
  4) ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 
คุมสอบโดยเคร่งครัดและเมื่ออยู่ในห้องสอบ  ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 

5) ผู้เข้าสอบต้องจัดหา  ปากกา  ดินสอ  และยางลบ  เพ่ือใช้ในการสอบ  นอกนั้นจะต้องใช้ 
กระดาษหรือวัสดุอุปกรณ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดไว้โดยเฉพาะ 

6) ห้ามผู้เข้าสอบน าต ารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  เอกสาร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค านวณ   
เครื่องบันทึกข้อมูลทุกชนิด  หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด  รวมทั้งเครื่องสื่อสารทุกประเภท  เข้าไปในห้องสอบ  และระหว่าง
ด าเนินการสอบ  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการสอบแข่งขันฯ
ก าหนดให้น าเข้าห้องสอบได้ 
          /7) ห้ามผู้เข้าห้องสอบ...... 
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7)   ห้ามผู้เข้าห้องสอบสูบบุหรี่ขณะท าการสอบ 

  8) ห้ามผู้เข้าห้องสอบน าแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมแพจัดให้  ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
  9)  ภายในเวลา  ๓๐ นาที  นับแต่เวลาเริ่มสอบของแต่ละภาค  ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
  ๑0)  ถ้าผู้เข้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา  หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อไป  ให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  เมื่อส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
  11)  เมื่อหมดเวลาสอบ  และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ  ผู้เข้าสอบจะต้องหยุด
ท าค าตอบทันที  ห้ามลุกจากที่นั่งสอบ  รอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบ   
กระดาษค าตอบ  และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  จึงจะออกจากห้องสอบได้  ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับ       
การตรวจให้คะแนนส าหรับการสอบภาคนั้น 

  12)  เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบอ่ืน  ผู้มี
สิทธิเข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบ  อาจไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  และ/หรือ คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน    จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใด
วิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้  
           

หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ 
 

  เกณฑ์การตัดสิน 
      คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยให้ผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

๑. คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๒. คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2565 

 
 
 
      (ลงชื่อ)   

         (นายสมชาย  อ้วนพรมมา) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 

  
 
 
 



  

 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 

ลงวันที่  2  กันยายน  2565 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑. 05-005 นายอรรถรส   ธวัชกุล   

2 05-006 นายวรพงษ์  ชาติพหล   

 
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะของพนักงานจ้าง 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 หลักสูตรและวิชาที่สอบ 

- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยการสอบข้อเขียน  100  คะแนน 

1.1 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 

1.2 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 

1.3 รัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอาณาจักร  พ.ศ.  2560 

1.4 พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

1.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

1.6 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 

 -  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (สอบข้อเขียน)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
        (ปรนัย  50  ข้อ  100  คะแนน) 
  -  ความรู้เกี่ยวกับงานส ารวจ 
  -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

   - ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

 
-  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน   

  ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ 
 

 
 
 



  

 
 
2.พนักงานจ้างท่ัวไป  
 
ต าแหน่ง ผู้คนงานประจ าเครื่องสูบน  า 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑. 01-002 นายชัยยุทธ  โจภูเขียว    

 
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะของพนักงานจ้าง 

2.ต าแหน่ง คนงานประจ าเครื่องสูบน  า  (พนักงานจ้างท่ัวไป) 
หลักสูตรและวิชาสอบ 

- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีเขียน (ปรนัย) โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของ
ต าแหน่ง ดังนี้ 
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยให้สรุปความ ตีความจากข้อความสั้น ๆ ให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ จากค า หรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความ ความรู้เกี่ยวกับองค ์การบริหารส่วนต าบล และสถานการณ์
ปัจจุบัน 

- สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดย 
-  ทดสอบทักษะการใช้เครื่องสูบน้ าด้วยไฟฟาา ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าด้วยไฟฟาา 

 
- ความความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์จะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
ต าแหน่ง คนงาน  (พนักงานจ้างท่ัวไป) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑. 05-002 นายธนพล   หมื่นชั่ง    

2 05-003 นายสมควร  โจภูเขียว  

3 05-004 นายสาธิต  บุตรโท  

หลักสูตรและวิชาสอบ 
- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีเขียน (ปรนัย) โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของ
ต าแหน่ง ดังนี้ 
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยให้สรุปความ ตีความจากข้อความสั้น ๆ ให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ จากค า หรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความ ความรู้ เกี่ยวกับองค ์การบริหารส่วนต าบล และสถานการณ์
ปัจจุบัน 

- สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดย 

     -  ทดสอบทักษะความรู้ทางการช่าง เช่น ช่างไฟฟาา ช่างปูน ช่างไม้  
 

- ความความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์จะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
.ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างท่ัวไป) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑. 01-001 นายขจรเดช     หมู่หาญ    

2 01-003 นายสิทธิพร  ยางขามปาอม  
3 01-004 นายประณีต  ฤาชา  
4 01-005 นายเกียรติพงษ์  โฮมหงษ์  

หลักสูตรและวิชาสอบ 
- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีเขียน (ปรนัย) โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของ
ต าแหน่ง ดังนี้ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
- ความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย 
- ความรู้ด้านเครื่องยนต์ 
 

- สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดย 

     -  ทดสอบทักษะการขับรถยนต์และความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบ ารุงรักษารถยนต์ 
 

- ความความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์จะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 
 
 

 


