คาสั่งศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
ที่ ๔ /๒๕๖๓
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

------------------------------------------ตามประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
เลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

๐๐๑

นายวีระยุทธ มายุศิริ

๐๐๒

นายพิทักษ์ชัย สุนทรเพราะ

๐๐๓

นายสมควร ประดา

๐๐๔

นางสาวภาพตะวัน สุวรรณกูฏ

๐๐๕

นายเอกวิทย์ นิยมสุข

๐๐๖

นายเรืองวิทย์ สุพร

๐๐๗

นายสิทธิศักดิ์ บุญสราง

๐๐๘

ว่าที่ร้อยตรีศักดา อินทปัญญา

๐๐ช

นางสาวนงลักษณ์ ธานี

๐๑๐

นายสิริราชย์ สังข์อุไร

๐๑๑

นางสาวธนัชชา ศิริ

๐๑๒

นางสาวฐิชาภัสร์ ชัยเลิศฐิติรชั

๐๑๓

นายอนุสรณ์ อุ่นท้าว

๐๑๔

นายอนุพล สีหาขันธ์

๐๑๕

นางสาวปฐมาวรรณ พันธวัตร

๐๑๖

นายอรัญ พรมวงศ์

๐๑๗

นายจักรพงศ์ สายแวว

หมายเหตุ

เลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

๐๑๘

นายกฤษดา แก้วแดง

๐๑๙

นางสาววนิดา พันน้อย

๐๒๐

นายเจษฎา สาโท

๐๒๑

นายปรัชญา นามวิชัย

๐๒๒

นางสาวอรุโณทัย มนัสธรรมกุล

๐๒๓

นายสุระศักดิ์ บุญเรือง

๐๒๔

นางสาวกนิษฐา จันทร์อุไร

๐๒๕

นายเศรษฐา ธรธนบุญ

๐๒๖

นายศุภมิตร สุทโธ

๐๒๗

นายราเชนทร์ นามวงศ์

๐๒๘

นายวิวัฒนชัย ธเนศมณีโรจน์

๐๒๙

นายสุริยา ประมาพันธ์

๐๓๐

นายวัฒนา แข็งทน

๐๓๑

นายพงษ์ศิริ ลาฤทธิ์

๐๓๒

นายประพันธ์ ชมภูพื้น

๐๓๓

นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว

๐๓๔

นายโกศล สุธรรม

๐๓๕

นายจักรภพ แสวงวงศ์

หมายเหตุ

๒. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ใน
ตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
วัน เวลาและสถานที่
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
ในการประเมินฯ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.30-๑๐.00 น.
ความรู้ ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) ดังนี้
ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ อาหาร ๘
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. ความรู้รอบตัว เหตุบ้าน การเมือง การปกครอง
3. กฏ ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (สาหรับห้องสอบจะติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
คณะฯ ในวันสอบ)
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ข้อเขียน)
1. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพรบ.คอมพิวเตอร์
2. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ
3. การจัดการฐานข้อมูล
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ปฏิบัติ)
1. การออกแบบและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยภาษา PHP MySQL

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00-12.00 น.
ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ อาหาร ๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(สาหรับห้องสอบจะติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
คณะฯ ในวันสอบ)
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 13.00-16.30 น.
ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ อาหาร ๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(สาหรับห้องสอบจะติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
คณะฯ ในวันสอบ)

๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ หรือ
ผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ และทางเว็บไซด์หน่วยงาน http://
www.mhc10.go.th
๔. กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
๑. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ต้องจัดทาและนาเสนอสื่อวิดีทัศน์หรือ
สื่อ infographic แนะนาตัวเอง ความยาวไม่เกิน ๓ นาที โดยตั้ง
ชื่อไฟล์เป็นเลขประจาตัวสอบ ส่ง เจ้าหน้าที่
๒. สมรรถนะ
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
ประเมินโดยการสัมภาษณ์

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ส่งไฟล์ นาเสนอ
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

๕. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก็ได้
๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑. ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๔.๓. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
๔.๔. ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบการ
ประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖. ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามวัน เวลาที่กาหนดในตารางการประเมิน
๔.๗. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใด
นั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น
๔.๘. เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตาแหน่ง
ที่สมัครและเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น

๔.๙. เมื่ออยู่ในห้องประเมิน ขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ประเมินอื่น หรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
๔.๑๐. ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
๔.๑๑. แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมินจะนาออกจากห้องประเมิน
ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๒. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทา
คาตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๓. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๖. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
๗. ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ และ http:// www.mhc10.go.th
สั่ง ณ วันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์)
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

