(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตํ
ไป าแหนงเจาหนาที่ระบบงาน
ะบบงานคอมพิวเตอร
.............................................
ตามที่ได มีประกาศกรมตรวจบั ญชีสหกรณ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 เรื่ อง รับสมัครบุ คคลเพื่อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ซึ่งจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ
การประเมิ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 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 และสมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ ๑
๑) ความรูความเข
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) ความรูความเข
ความเขาใจในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูล
3) ความรูความเข
ความเขาใจในการบริหารจัดการ
ฐานขอมูล
4) ความรูความเข
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําสั่ง
จัดการฐานขอมูล
5) ความรูความเข
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
6) ความรูความเข
ความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ

วิธกี าร
ประเมิน

วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ

สอบขอเขียน
(60 คะแนน)

วันอาทิตยที่ 5 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 122.00 น.
ณ หองฝกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

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

/ การประเมินครั้งที่ 2...

-2ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 2
1) มนุษยสัมพันธ
2) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
3) ความสามารถในการสื่อสาร

วิธกี ารประเมิน
สอบสัมภาษณ
(40 คะแนน)

วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
วันอาทิตยที่ 5 มีนาคม 2560
เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ณ หองฝกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

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 เปน เกณฑโดยจะต องสํ าเร็ จการศึกษาภายในวันป ดรับ สมัคร คือวัน ที่ 23 กุม ภาพั น ธ 2560
ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถนํ า หลั ก สู ต รการศึ ก ษาดั ง กล า วมายื่ น พร อ มใบสมั ค รสอบได ก็ ใ ห นํ า หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ
ที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร)
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร 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 27 กุมภาพันธ 2560
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เลขประจําตัวสอบ
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ชื่อ - นามสกุล
ชาตรี
อูทอง
ชาคริต
รักหวง
จุฑาทิพย
สมงาม
ฉัตรเพชร
สุทธิสาร
ระวี
ศรีไสว
นิชาภา
บุดดารัมย
นิธิศพงศ
ชัยภูมิธนโชค
รณชัย
ณ พัทลุง
ทิพยสุดา
แสนสุวรรณ
นายเฉลิมพงศ อินทรัตน
เสกสรร
ถนัดกิจหิรัญ
ธิดารัตน
ชูรัตน
ณัฐวุฒิ
เรืองวงษ
ปกรณ
แซพัว
อัครเดช
แปนพยอม
จีระนันท
มะโนหาญ
บุณยานุช
โพธิ์นา
มณฑนากาญจน งามพัฒนพงศชัย
ภัทร
กลัดแกว
รูสลี
สะมะลี
ปาณิสรา
รุงเรือง
พงศกร
กานเหลือง
จีรวัฒน
วิทยารังสิมันต
ไพโรจน
อินทรทอง
ปรเมศวร
สวงโท

1 จาก 1

