ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ด้ว ยมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ประสงค์จะรับสมัครบุ คคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนัก งานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัต รากาลัง
พนักงานราชการ ลงวัน ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณ สมบัติ ทั่วไป และคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘
ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้ อ งรับ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้น
โทษมาแล้วเกินห้าปี
กรณีจ้างบุ คคลผู้พ้นโทษมาแล้ วเกินห้ าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการให้
บุคคลผู้นั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกาหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (เป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐)
(๗) ไม่เป็น ...

-๒(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสั ญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า ง
ของราชการส่ วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคง
สมณะเพศอยู่ในวันสอบ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ rmutr.thaijobjob.com คลิกที่หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินที่มี QR Code ให้โดยอัตโนมัติ
๓.๒ การชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย
ต้องชาระเงินภายภายในเวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ชาระเงินโดยใช้ QR Code
ที่ได้รับผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ Application ทางการเงินทุกธนาคาร ในกรณีที่แบบฟอร์มการชาระ
เงินสูญหาย หรือส่ งใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ QR Code ผู้สมัครสามารถค้นหาในเมนู “พิมพ์ใบชาระเงิน”
ที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ โดยกรอกเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล้วสามารถขอ QR Code ใบแจ้งการ
ชาระเงินใหม่ได้ทันที
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร จานวน ๑๐๐ บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมระบบ
ออนไลน์ และค่าบริการ SMS โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชาระค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๓.๔ ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมเข้ารับการเลือกสรรแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะ
กาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการเลือกสรร และสามารถเข้าไป
พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจาตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้...

-๓ทั้งนี้ ก่อนสมัคร อ่านและทาความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร และขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
ให้ถี่ถ้วนก่อนทาการกรอกใบสมัคร
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ในการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครเข้าสอบสามารถสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตได้เพียงช่องทางเดี่ยว
และครั้งเดียวเท่านั้น
๔.๒ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มี
สิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในข้อ ๒.๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๔.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้นหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางกฎหมายอาญาฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗
๔.๔ ผู้ ส มั ค รต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติทั่ ว ไป
และคุณสมบั ติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอีย ดต่า ง ๆ
ในใบสมัค รให้ถูก ต้อ งครบถ้ว นตรงตามความเป็น จริง ในกรณีที่มีความผิด พลาดอัน เกิดจากผู้ส มัครไม่ว่า
ด้ว ยเหตุใด ๆ หรือ ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ
รับสมัครสอบหรือคุณ วุฒิการศึกษา ที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่น
สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน ค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ รวมถึงผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้
๕. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์
๕.๑ สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ อย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๒ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อวันที่กากับ
ไว้ด้วย
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กาหนดวันเวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กาหนดวันเวลา
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคาร
สานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th www.rmutr.ac.th และ
rmutr.thaijobjob.com
๗. หลักเกณฑ์...

-๔๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
๘. เกณฑ์การตัดสิน
๘.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๘.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐
๘.๓ การจัดจ้ างและการขึ้นบัญ ชีจะเป็นไปตามล าดับ คะแนนที่ สอบได้ กรณี มีการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่
๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัว
สอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๙. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรทาง
เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th www.rmutr.ac.th และ rmutr.thaijobjob.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล่า ว ให้เป็น อัน
ยกเลิก หรือ สิ้ น ผลไปเมื่อ เลือ กสรรครบกาหนด ๑ ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีห รือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ างตามที่ ม หาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มธุรส /ร่าง, พิมพ์, ตรวจ
รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
1. ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานที่ กองคลัง สานักงานอธิการบดี (มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา)
อัตราว่าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Word Microsoft
Excel Microsoft PowerPoint และการใช้อินเทอร์เน็ต
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์ที่ยากพอสมควร ภายใต การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ และมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล MySQL
๓. สามารถเขียนภาษาทางคอมพิวเตอร์ได้ เช่น HTML, PHP
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. แก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้นได้
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์ ...

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กองคลัง
วิธีการเลือกสรร
๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๒๐๐ คะแนน
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ๕๐ คะแนน ดังนี้
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา การคิดวิเคราะห์
และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

วันเวลาและ
สถานที่เลือกสรร
จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง

๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียน) ๑๕๐ คะแนน
(๑) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖
และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๔) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา (Hypertext, PHP)
(๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดูแล บารุง รักษา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(๖) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๑๐๐ คะแนน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง

