
 
 

             (ยกร่าง) 
              

                                              ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
           เรื่อง   รายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
                    กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ 
                    ทักษะ และสมรรถนะเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่ง 
                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) 
        ------------------------------------ 
 

  ตามท่ีได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) 
และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกําหนด 
วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 น้ัน 
 

  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ดังต่อไปน้ี 

ก) รายชื่อผู้มีสทิธิเขา้รบัการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 1 

ให้ผู้มสีิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน 
เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังน้ี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและวิธกีาร
ประเมิน 

วัน เวลาและสถานที ่
ในการประเมินฯ 

เลขประจําตัว
ผู้สมัคร 

1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารและภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 

2.  ความรู้เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและ 
     พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3.  ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
4.  ความรู้เก่ียวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5.  ความรู้เก่ียวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
     และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
6.  ความรู้เก่ียวกับภัยด้านคอมพิวเตอร์และการรักษา 
     ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินฯ โดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัยและอัตนัย 

วันศกุรท์ี่ 4 มีนาคม 2559 
เวลา 09.00 – 11.30 น. 
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม 
การเกษตร อาคาร 1 ช้ัน 5 
(ห้อง 5) กรมส่งเสริมการเกษตร 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 
 

1 – 15 
ให้ผู้สมัครเตรียม 
ปากกาลูกลื่น 
สีนํ้าเงินและ 

นํ้ายาลบคําผิด 
มาใช้ในการทําตอบ 
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ค) ประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 หรือ 
ผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะครั้งที่ 1 และมสีิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14  
มีนาคม 2559 ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (http://www.person.doae.go.th) 

ง) ระเบยีบปฏบิตัเิกี่ยวกบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

ผูท้ี่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือรองเทา้แตะฟองน้ํา จะไม่อนุญาต 
ให้เข้าสอบ 

2. ต้องนําบตัรประจําตัวผู้สมัครควบคู่กบับตัรประจําตัวประชาชน หรือบตัรประจําตัว 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ซ่ึงมีรปูถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกัชดัเจน หรือใบอนญุาตขับรถ  
(ใบขบัขี่) ซ่ึงมีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกัชดัเจน หรือหนังสือเดนิทาง (passport)  
ไปในวันทีป่ระเมิน หากไม่มบัีตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน ใหใ้ช้ใบรับคาํขอมีบัตร มบัีตรใหม่  
หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือใบเหลอืง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับคําขอมีบัตร มีบัตรใหม ่หรอื
เปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.2 ก หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รบัรองตัวบุคคล หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
กลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการฉบับจริง ไปแสดงแทน  
 3.  หา้มนําเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสท์กุชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 
วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น ตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย  
เครื่องคํานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่า 
ผู้ใดนําเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทําการทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ โดยจะต้องเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ และจะต้องจัดหา 
เครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินไปเอง 

5. ผู้สมัครจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว  
โดยจะเรียกให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ผูส้มัครที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้ 
เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่อนญุาตใหเ้ข้าสอบ และไม่อนญุาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทําตอบ 

6. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนด 
ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มสีิทธิเข้ารับการประเมินในตําแหน่ง 
ที่สมัครอีก 

7. ผู้สมัครจะต้องน่ังประเมินตามที่น่ังและห้องสอบที่กําหนดไว้ ผู้ใดน่ังผิดที่ในการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะน้ัน 

8. อนุญาตให้นําสิง่ของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจําตัวผู้สมัคร บัตรประจําตัวประชาชน  
หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตามข้อ 2 ปากกา 
นํ้ายาลบคําผิด และกระเป๋าใส่เงิน (ใบเล็ก) เท่าน้ัน 

9. ต้องใช้กระดาษคําตอบที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือช่ือ  
และทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน  

10.  ห้ามผู้เข้ารับการประเมินคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ 
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทําการทุจริต 
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 (นายวีระ  โตสงคราม) 

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
 

11.  ให้ยุตกิารทําตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 1 2 3 6 7 หรือ 10 
แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาทําตอบ รวมท้ังจะไม่ตรวจให้คะแนนสําหรับบุคคลผู้น้ัน 

12.  เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่ 
คุมสอบโดยเคร่งครัด 

13.  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

14. หา้มสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
15. เมื่อหมดเวลาทําตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทําตอบ 

จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
16. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินน้ี หรอืผู้ใดทุจรติ หรือพยายาม 

ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ 
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

17. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มีสทิธ์ิ 
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังน้ี 
 

  อน่ึง การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเง่ือนไขการสมัครเข้ารบัการเลือกสรร และการประกาศ 
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจ 
และประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผูส้มัครเพ่ือเลือกสรรได้ย่ืนและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเพ่ือเลอืกสรร ดังน้ัน หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคณุสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายน้ันจะเป็นผู้ผ่านการเลอืกสรร ก็จะไมม่ีสิทธิได้รับการจัดจ้างคร้ังน้ี สําหรับผู้ที่ย่ืนใบสมัครไว้
แล้วแต่ไม่มีช่ือเป็นผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามประกาศน้ี ถ้ายืนยันว่า
เป็นผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะหรือเป็นผู้มีคณุสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนําหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มสรรหา
และบรรจุแต่งต้ัง 1 กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ช้ัน 2 หรือโทรศัพท์ 0-2579-3690  
ภายในวันที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการประเมินฯ เพ่ิมเติมต่อไป ถ้าไม่ดําเนินการภายในกําหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ  
ในครั้งน้ี 
  

     ประกาศ ณ วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
1 นาย กฤษณะ พูลทรัพย์
2 นางสาว มินตรา มีสาวงษ์
3 นาย กีรเดช โรจน์กิจอนันต์
4 นาย พรรษชนม์ กุตัน
5 นาย ศุภณัฐ นิยมค้า
6 นาย พิชญ์ ประมูล
7 นาย ปาณวัต อุ่มอ่อนศรี
8 นาย ศุภวัฒน์ ธรรมนิยม
9 นางสาว วรรณิศา นิลาพันธ์

10 นางสาว นุชรัตน์ อุปวงษ์
11 นาย อัสนี สาตจีนพงษ์
12 นาย ธนชาติ สุคนธ์ทิพย์
13 นางสาว นฤนาท บงกชปทุมพัฒน์
14 นาย ยุทธศักด์ิ  แววทอง
15 นาย สาคร วงษาเนาว์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี  24  กุมภาพันธ์ 2559)
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