
   
 
 
           
 

 

ประกาศโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

……………………………….. 
ด้วย  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน

ราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2552  ลงวันที่  11 กันยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  
การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบกับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   ที่  1626/2551  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2551  เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ  และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ที่  ศธ  04148/1903 
ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2557  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
                           1.  ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 

       1.1   ต าแหน่งครูผู้สอน                   
         กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

          ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการสอน  โดยการสอน 
และอบรมความรู้สามัญและหรือวิชาชีพตามหลักสูตร การก ากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัยการ
เตรียมการสอน การวัดผลประเมินผล การจัดท าสื่อการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการให้บริการทาง
วิชาการ และด้านอ่ืน ๆ  แก่นักเรียน   ผู้ปกครอง/ชุมชน  และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลจ าแนก
ประเภทความพิการและจัดท าแผนการศึกษารายบุคคล  เพ่ือให้บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและ
พิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยที่เหมาะสมกับเด็กให้สามารถช่วยตัวเองได้ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เด็กได้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นเฉพาะรายสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   และงานอ่ืน  
ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราว่าง       
-  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน  1  อัตรา 

ค่าตอบแทน       เดือนละ   18,000   บาท 
สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
ระยะเวลาการจ้าง    จะท าสัญญาจ้างครั้งแรกในปีงบประมาณ  2557 เพ่ือทดลองปฏิบัติงาน 

ก่อน   ถ้าพนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่  คพร .
ก าหนดแล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน  4  ปี  ตามแผนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
         /  2. คุณสมบัติทั่วไป... 
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2.   คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำร 
เลือกสรร 

    2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
        ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 

                          (1)   มีสัญชาติไทย 
   (2)   มีอายุ  18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
   (3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรค 

การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท า 

ความผิด ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

    (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ         

หมำยเหตุ     ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ 
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   

2.2    คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
2.2.1   เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทำงกำรศึกษำ หรือปริญญำตรีสำขำอ่ืนที่   

ก.ค.ศ.รับรอง  และก ำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และมีวิชาเอกตรงกับที่ก าหนดในข้อ  1.1 
                              2.2.2  ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา  
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา 
                         3.  กำรรับสมัคร 
                               3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
                               ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 120   ตั้งแต่วันจันทร์  ที่  26 พฤษภาคม  พ.ศ.2557  ถึงวันศุกร์ที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.2557    
ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข้อ 3.3 

         3.2   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
        (1) ส าเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้ 

มีวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติด้วยแล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  อย่างละ  1  ฉบับ 
 
         /  ในกรณี... 
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 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุชื่อปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมทั้งสาขาวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา
และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญานั้น  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้ 

(2)     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ 1 ฉบับ 
(3)     รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3  ซ.ม.  โดยถ่าย 

มาแล้วไม่เกิน  1 ปี  (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้ว่าเป็นรูปถ่ายของ
ผู้สมัครจริง  จ านวน  3  รูป 
    (4)    ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรสภาทีท่างส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภาออกใบอนุญาตให้   จ านวน 1  ฉบับ    

(5)    หลักฐานอื่นๆ(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 
 

ทัง้นี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้
ด้วย  หลักฐำนตำมข้อ  (1)-(2)  และ (4)-(5)  ให้น ำต้นฉบับจริงมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัครด้วย 

         3.3   ค่าธรรมเนียมสอบ 
                                ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ     จ านวน   200   บาท 

       

                  4.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร
สอบ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใน
การสมัครสอบด้วย 
         / 5. การประกาศรายชื่อ... 
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     5.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ  
                                 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ   ภายในวันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2557   ณ  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 

6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร  วัน  เวลำ  และสถำนที่เลือกสรร 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการ 

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  50  คะแนน ,  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  50  คะแนน  และ
ประเมินสมรรถนะคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   50  
คะแนน   ตามตารางดังนี้ 

วัน  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน 

เต็ม 
วิธีการประเมิน หมายเหต ุ

    4  มิถุนายน 2557 
 09.00 น. เป็นต้นไป 
 
 
    4  มิถุนำยน 
2557   
13.00 น.  เป็นต้นไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
 - ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  - 
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 
   วิชาเอก 
-  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
(คุณลักษณะของบุคคล) 

 
50 
50 
 

50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ ์

-  สถานท่ีในการ
เลือกสรรจะแจ้งให้
ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ 
 

       

7. เกณฑ์กำรตัดสิน    
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60  การจัดเรียงล าดับจะเรียงจากผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  ถ้าได้
คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนน
สอบความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันอีก  ให้ผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถวิชาเอก  มากกว่าอยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถวิชาเอกเท่ากันอีก  ให้ผู้ได้คะแนนประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันอีก  
จะจัดล าดับโดยการสุ่มแบบธรรมดา (จับสลาก) การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้                                                                          

8. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
            โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  7   
ณ  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120  ภายในวันที่  5  มิถุนายน  2557   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  1  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่ง
เดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี    การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้จะถือเป็นการ
เรียกตัวผู้เลือกสรรได้ที่อยู่ในล าดับที่ที่สามารถท าสัญญาจ้างได้ตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ก าหนดตามประกาศนี้
ด้วย   และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
        / 8.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ… 
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8.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่เลือกสรรได้ 
8.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
8.3 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวันเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
8.4 ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้ 

 

9.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
        ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนด  โดยเริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่      
6  มิถุนายน  2557   ถึงวันที่ 30  กันยายน  2557 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการทดลองการปฏิบัติงาน
และหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.2547  แล้วก็จะให้
ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน  4  ปี  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับภารกิจว่ายังมีความจ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง
หรือไม่  และตามกรอบอัตราพนักงานราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมทั้งจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปีด้วย และหากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติฯ  ให้ถือว่าผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้นๆ เป็นโมฆะ และจะยกเลิกการจ้างทันที  

 
 

       ประกาศ   ณ   วันที่    19  พฤษภาคม    พ. ศ. 2557 
 
 
 

(นายนิพนธ์  มาสินธุ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 



ก ำหนดกำรสรรหำบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
 

โรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 120 
 

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

ที ่ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน วัน / เดือน / ปี หมำยเหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 19 พฤษภาคม 2557  

2 รับสมัคร 
26  – 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 

09.00 - 16.00 น. 
ในวันและเวลาราชการ 

 

3 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
เลือกสรร 

2  มิถุนายน 2557  

4 สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ 4  มิถุนายน  2557  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 5  มิถุนายน 2557  

6 รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน 6  มิถุนายน 2557  

 
 
หมำยเหตุ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120   
    โทร   085-2560028  , 093-7292996 
  

 
 

     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตรกำรสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
แนบท้ำยประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

******************** 
1.  ภำค  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.  ภำค  ข  ความรู้ความสามารถวิชาเอก (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
  
3.  ภำค  ค  ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  โดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต  
ดังต่อไปนี้ 
 -  ประวัติ  ความสามารถ  และประสบการณ์ 
 -  บุคลิกภาพ 
 -  การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 -  ท่วงทีวาจา  เชาว์ปัญญา 
 -  เจตคต ิ

ตำรำงกำรประเมินสมรรถนะ 
วันที่  4 มิถุนำยน 2557 

วัน / เดือน / ปี รำยกำรประเมิน คะแนนเต็ม 
4  มิถุนายน 2557 

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 

 
 
 


