ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
………………………………………
ตามที่ไดมีประกาศกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ ลงวั นที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เรื่อ ง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ซึ่งจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นั้น
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
ความรูความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ กํ าหนดวั น เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติ เ กี่ ยวกั บการประเมินความรูความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ
ดังตอไปนี้
ก) รายชือ่ ผูม สี ิทธิเขารับการประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เลขประจําตัวสอบ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

ชือ่ – นามสกุล
นางสาวชญาณี
เอ็งสุวรรณ
นายพงศกร
มลิวัลย
นายรวีวรเสฏฐ
สืบนุการณ
นายวิสุทธิ์
ปนยศ
นายพรรษวัชร
โชติชลิต
นายเจษฎาภรณ สุขศิริ
นายปวเรศ
สายดวง
นางสาวมินตรา
มีสาวงษ
นางสาวกัลยา
เจรจาศิลป
นางสาวสุริยา
นวลแยม
นางสาวจิราพร
เอมชาวนา
นางสาวอรวรรณ หนูชู
นายทศพร
แซฉั่ว
นางสาวพรพรรณ ไชยวงคษา
นายชูวงศ
แกวนิมิตร
นายพรชัย
เจริญเอม
นายวัชรพงษ
วงศตระกูล
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เลขประจําตัวสอบ
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034

ชือ่ – นามสกุล
นายสรโชติ
โสตขวัญฟา
นางสาววรรณิศา ศรีสวัสดิ์
นางสาวนพมาศ นอยแสง
นายธนาวุฒิ
จันทิมา
วาที่ ร.ต.ชาญศักดิ์ ปมาณิกบุตร
วาที่ ร.ต.กันตกวี คลังของ
นายยุรนันต
เจนวาริน
นายนิรันดร
ประณีตทอง
นายธิติพัทธ
ล้ําเลิศ
นายธีรศักดิ์
ทองใบ
นายสันติ
พวงพิศ
นางสาวนิลปทม พลอยรักษ
นายยศนนท
พูลสวัสดิ์
นายยุทธชัย
ชาญณรงค
นายกรกฤตย
แกวเกตุ
นายศุภกร
คุมทะยาย
นายธนวัฒน
สมมิตร

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มาเขารับการประเมิน
ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
การประเมินครัง้ ที่ 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
สอบขอเขียน
(70 คะแนน)

วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
วันจันทรที่ 8 ธันวาคม 2557
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองฝกอบรม
อาคาร 4 ชัน้ 4
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

อุปกรณการสอบ
1. ปากกา
2. น้ํายาลบคําผิด

/การประเมิน ...

-3ความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
การประเมินครัง้ ที่ ๒
1. คิดวิเคราะห
2. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
3. การดําเนินการเชิงรุก

วิธกี าร
ประเมิน
สอบสัมภาษณ
(30 คะแนน )

วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
วันจันทรที่ 8 ธันวาคม 2557
เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ณ หองฝกอบรม
อาคาร 4 ชัน้ 4
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

อุปกรณการสอบ

ค) ระเบียบปฏิบัต ิเ กี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที่ 1
และครั้งที่ 2 ใหผูสมัครปฏิบัต ิต ามระเบียบ ดังนี้
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณี นิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท าหุม สน สุภ าพบุ รุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อ ไว ในกางเกง สวมรองเทา หุม สน และ
ประพฤติตนเปนสุภาพชน
2. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูค วามสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให
ไปในวันที่ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัต รใดบัต รหนึ่ง กรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอ นุญ าตใหเ ขารับ
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได
4. การเข า รั บ การประเมิ น ความรู ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ 1
(สอบขอเขียน) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ) ตองปฏิบัติ ดังนี้
4.1 หามนําอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก อ นเริ่มเวลาประเมินไมนอ ยกว า 30 นาที แต จะเขา
หองสอบได ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว
4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
การประเมินโดยเครงครัด
4.4 ผูเขารับการประเมินจะตองนั่งประเมินตามที่นั่งและหอ งประเมินที่กํ าหนดใหผูใด
นั่งผิ ด ที่ใ นการประเมิ นความรูความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะใดจะไมไ ด รับ คะแนนสํ าหรั บความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น
4.5 เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
4.6 เมื่ออยูในหองประเมินขณะประเมินตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขารับการประเมินอื่น
หรือบุคคลภายนอก และไมออกจากหองประเมินเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินฯ
4.7 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินกอนจึงจะออกจากหองประเมินได
4.8 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการประเมินจะนําออกจากหองประเมินไมได
เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเทานั้น
/4.9 …
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4.9 เมื่อ หมดเวลาและคณะกรรมการหรื อ เจ าหน าที่ ควบคุม การประเมิ นใหห ยุ ด
ทําคําตอบ จะต อ งหยุด ทันที แต จะออกจากหอ งประเมินได ต อ เมื่อ คณะกรรมการหรือ เจาหนาที่ควบคุ ม
การประเมินไดอนุญาตแลว
4.10 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน หามติ ด ต อ กั บผูที่ยังไมได
เขารับการประเมินและตองไมกระทําการใด อันเปนการรบกวนผูที่ยังประเมินอยู
5. ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
6. ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิ์ เ ขารับ
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กฤษณา กฤษณวรรณ
(
(นางกฤษณา กฤษณวรรณ)
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
ผูอํานวยการศู
นยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานคณะกรรมการดํ
าเนินการสรรหาและเลือกสรร
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร

ประกาศผูม ีสิทธิ์สอบ

ศรัณยพัทธ รา ง / พิมพ

ทาน

ตรวจ

