(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตํ
ไป าแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
.............................................
ตามที่ได
ได มีประกาศกรมตรวจบั ญชี สหกรณ ลงวั นที่ 10 ตุ ลาคม 2559 เรื่ อง รั บสมัครบุ คคลเพื่ อ
เลื อกสรรเปน พนั กงานราชการทั่ว ไปในตํ าแหน งนั กวิ ช าการคอมพิว เตอร ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู มีสิ ทธิ เขารั บการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นั้น
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับกา
การประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ
ะเมินความรู ความสามารถ ทักษะ แล
และ
สมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูม สี ิทธิเขารับการประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รายละเอี
ละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มาเขารับกา
การประเมิน
ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ ๑
1) ความรูเกี่ยวกับการพัฒนา Web
Application เชน PHP, HTML, JAVA
SCRIPT และเทคโนโลยีทางเว็บ
2) ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล
(DATABASE SYSTEM)
และระบบการจัดการฐานขอมูล
(DATABASE MANAGEMENT SYSTEM)
3) ทักษะทางดานการเขียน Pseudo
Code
4) ความรูเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย

วิธกี าร
ประเมิน

วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ

อุปกรณการสอบ

สอบขอเขียน วันอาทิตยที่ 13 พฤศจิกายน 2559
(60 คะแนน) เวลา 10.00 – 12.00 นน.
ณ หองฝกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

ใชดินสอดํา
เบอร 2 หรือ
2B ขึ้นไป,
ปากกา, ยางลบ
หามใชเครื่อง
คํานวณทุกชนิด

/ การประเมินครั้งที่ 2...

-2ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 2
1) การคิดวิเคราะห
2) การตรวจสอบความถูกตองตาม
กระบวนงาน
3) การดําเนินการเชิงรุก

วิธกี าร
ประเมิน

วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ

วันอาทิตยที่ 13 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.00 น. เปนตนไป
(40 คะแนน) ณ หองฝกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
สอบ
สัมภาษณ

อุปกรณการสอบ
-

ค) หลักฐานที่ตอ งยืน่ ในวันประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1. ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา
ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
2. สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครจํานวนอยางละ 2 ฉบับ สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ใหใชระเบียนแสดงผล
การเรียนระดับปริญญาตรี คูกับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา
ทั้ ง นี้ ผู ที่ จ ะถื อ ว า เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร (ปริ ญ ญาบั ต ร)
ของสถานศึ ก ษาใดนั้ น จะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ในกรณีที่
ไมสามารถนําหลักสูตรการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให
โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) ซึ่งจะตองอยูภายใน
กําหนดวันปดรับสมัคร มายื่นแทน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่และระบุ
เลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร
ง) ระเบียบปฏิบัตเิ กีย่ วกับการประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ใหผสู มัครปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปน
สุภาพชน
2. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
/3. ตองนํา…

เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
เลขประจําตัวสอบ
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ชื่อ - นามสกุล
นาย
ทรงเกียรติ
เพ็งอิน
นางสาว จารุวรรณ
ฉัตรแกว
นางสาว วราภรณ
ภูกะฐิน
นางสาว ศิริประภา
เอี่ยมสําอางค
นางสาว จุฑามาศ
สีลาน้ําเที่ยง
นาย
กฤติน
ปยพิทยากร
นาย
ณัฐวัฒน
บํารุงศักดิ์
วาที่ รอยตรี ปุญญวิชญ
สุวรรณรัตน
นางสาว กาญจนา
ปานะบุตร
นาย
อภิสิทธิ์
ดิษบรรจง
นาย
นวพล
นพคุณ
นางสาว รัสรินทร
ฐิติวงศธนคุณ
นางสาว วิชุดา
วรรณุรักษ
นางสาว อัญชลี
ยิ่งสกุล
นาย
เตชสิทธิ์
โคตรณรงค
นางสาว จิตรลดา
ทาศรีภู
นางสาว สาวิตรี
สืบชนะ
นาย
ไกรสิทธิ์
เชษฐเจริญรัตน
นาย
ศุภกร
หงษเงิน
นาย
ธเนศ
เหมะรักษ
นาง
รพีพรรณ
คงสําราญ
นาย
รวิน
ออมกลาง

1 จาก 1

