
 
 

ประกาศโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 
 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 

***************************** 
 

 ด้วยโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  มีความประสงค์จะรับบุคคลเพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ   ลงวันที่  5  
กุมภาพันธ์  2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  
5  กุมภาพันธ์  2547  ประกอบกับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  1626/2551  ลง
วันที่  22  ธันวาคม  2551  เรื่อง  การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ   และ
หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ที่  ศธ 04148/941  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 1. ช่ือต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้าง 
    1.1  ต าแหน่งครูผู้สอน 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน  โดยการสอนและอบรมความรู้สามัญ
และหรือวิชาชีพตามหลักสูตร  การก ากับดูแลความประพฤติ  การรักษาวินัย  การเตรียมการสอน  การวัดผล
ประเมินผล  การจัดท าสื่อการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการให้บริการทางวิชาการ  และด้านอ่ืน ๆ แก่
นักเรียน  ผู้ปกครอง/ชุมชน  และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุคคล  จ าแนกประเภทความพิการและจัดท า
แผนการศึกษารายบุคคล  เพื่อให้บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยที่
เหมาะสมกับเด็กให้สามารถช่วยตัวเองได้  รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้เหมาะสมกับ
ความต้องการจ าเป็นเฉพาะรายสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  อัตราว่าง  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  กลุ่มวิชาเอกท่ัวไป  จ านวน 1 อัตรา 
  ค่าตอบแทน  เดือนละ 15,960  บาท 
  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
  ระยะเวลาจ้าง  จะส าสัญญาจ้างครั้งแรกในปีงบประมาณ  2556  เพ่ือทดลองปฏิบัติงาน
ก่อน  ถ้าพนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธี ที่  ศพร. 
ก าหนดแล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน  4  ปี  ตามแผนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสตูล 
  



 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
    2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุ  18  ปี  บริบูรณ์ขึ้นไป 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชพลเรือน 
  (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 

    2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  2.1.1  เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่  ก.ค.ศ. 
รับรอง  และก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และมี
วิชาเอกตรงกับที่ก าหนดในข้อ 1.1 
  2.1.2  ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา  หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือได้รับยกเว้นจากคุรุสภา 
 

 3. การรับสมัคร 
     3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 
120  ตั้งแต่วันพุธ  ที่  24  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันพุธ  ที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  
ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ตามข้อ 3.3 
 

    3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1)  ส าเนาปริญญาบัตร  หรือวุฒิบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษา  และสาขาวิชาเอกตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติด้วยแล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  อย่างละ  1 ฉบับ 
  ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุชื่อปริญญาหรือวุฒิบัตร รวมทั้งสาขาวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่
ได้รับอนุมัติปริญญานั้น ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้ 
  (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 



  (3)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. โดยถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้ว่าเป็นรูปถ่ายของผู้สมัครจริง  
จ านวน 3 รูป 
  (4)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือส าเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภาที่ทางส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ออกใบอนุญาตให้  จ านวน  1  ฉบับ 
  (5)  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล   หรือหนังสือรับรอง
บุคคล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ  พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 
  (6)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2535)  ซึ่งแพทย์ออกให้มาแล้วไม่เกิน  1  เดือน 
  (7)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
  ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้
ด้วย  หลักฐานตามข้อ (1) – (2)  และข้อ (4) – (5)  ให้น าต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย 
 

    3.3 ค่าธรรมเนียม 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน  200  บาท 
 

 4. เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น  และโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 
 

 5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภายใน
วันศุกร์ที่  2  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556  ณ  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120   และทางเว็บไซต์โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 120 
  



 6.  หลลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  วัน  เวลา  และสถานที่เลือกสรร 
  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป  50  คะแนน  ความรู้ความสามารถวิชาเอก  50  คะแนน  และประเมินสมรรถนะ
คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 50 คะแนน  ตามตารางดังนี้ 
 

วัน  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

6 สิงหาคม  2556 
09.00 น. เป็นต้นไป 
 
 
 
6 สิงหาคม 2556 
14.00 น. เป็นต้นไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ทดสอบความรู้ความสามารถวิชาเอก 

 
- ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(คุณลักษณะของบุคคล) 

 
50 
50 
 
 
50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 

ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร
เลื อกสรรจะแจ้ ง ให้
ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมิน 
สมรรถนะ 

 
 7. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่
ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  การจัดเรียงล าดับจะเรียงจากผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไป
หาน้อย  ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันอีก  ให้ผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถวิช าเอก  
มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถวิชาเอกเท่ากันอีก  ให้ผู้ได้คะแนน
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากันอีก  จะจัดล าดับโดยการสุ่มแบบธรรมดา (จับสลาก) การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่
สอบได ้
 

 8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงล าดับคะแนน
จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 7 ณ  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  
และทางเว็บไซต์โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  ภายในวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2556  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในต าแหน่งเดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
นี้จะถือเป็นการเรียกตัวผู้เลือกสรรได้ที่อยู่ในล าดับที่ที่สามารถท าสัญญาจ้างได้ตามจ านวนต าแหน่งว่างที่
ก าหนดตามประกาศนี้ด้วย  และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
    8.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่เลือกสรรได้ 
    8.2  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
    8.3  ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวันเวลา  ที่ส่วนราชการก าหนด 
    8.4  ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้ 



 9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนด  โดยเริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่  
14  สิงหาคม  2556  ถึงวันที่  30  กันยายน 2556  ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการทดลองการปฏิบัติงาน  
และหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  แล้วก็จะให้
ต่อสัญญาจ้างๆด้คราวละไม่เกิน 4 ปี  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับภารกิจว่ายังมีความจ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง
หรือไม่  และตามกรอบอัตราพนักงานราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมทั้งจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปีด้วย  และหารตรวจสอบในภายหลังพบว่าผ้ าด้รับการเลือกสรรเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติฯ  ให้ถือว่าผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้น ๆ เป็นโมฆะและจะยกเลิกการจ้างทันที 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  
 
 
 

(นายนิพนธ์  มาสินธุ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 

  



ก าหนดการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 
 

*************** 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 15  กรกฎาคม – 23 กรกฎาคม 2556  

2 รับสมัคร 
24 – 31 กรกฎาคม 2556 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ในวันและเวลาราชการ 

 

3 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
เลือกสรร 

2  สิงหาคม  2556  

4 สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ 6  สิงหาคม 2556  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 9  สิงหาคม 2556  

6 รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน 13  สิงหาคม  2556  

 
 
หมายเหตุ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 
  



หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

******************** 
1.  ภาค  ก  ความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
 -  ความรู้ความสามารถทั่วไป  ทดสอบความสามารถด้านภาษา  ตัวเลข  และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง 
 -  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
 -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2551  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
 -  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 -  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
  3.1  วินัยและการรักษาวินัย 
  3.2  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
  3.3  มาตรฐานวิชาชีพ 
  3.4  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.5  สมรรถนะวิชาชีพ 
2.  ภาค  ข  ความรู้ความสามารถวิชาเอก (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
 -  หลักการศึกษา 
 -  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 -  สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 -  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
3.  ภาค  ค  ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  โดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต  
ดังต่อไปนี้ 
 -  ประวัติ  ความสามารถ  และประสบการณ์ 
 -  บุคลิกภาพ 
 -  การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 -  ท่วงทีวาจา  เชาว์ปัญญา 
 -  เจตคต ิ

ตารางการประเมินสมรรถนะ 
วันที่  6  สิงหาคม  2556 

วัน / เดือน / ปี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
6  สิงหาคม  2556  

09.00 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 12.00 น. 
14.00 น.  เป็นต้นไป 

 
ภาค  ก  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ภาค  ข  ความรู้ความสามารถวิชาเอก 
ภาค  ค  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

 
50  คะแนน 
50  คะแนน 
50  คะแนน 



 


