(สําเนา)

ประกาศจังหวัดสระบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
................................................
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และกําหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น
จังหวัดสระบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ กําหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก. รายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข. กําหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ใน
ตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
วัน เวลา และสถานที่
เลขประจําตัวสอบ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
ในการประเมินสมรรถนะ
ของผูส้ มัคร
1. ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
- ความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศจังหวัดสระบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ลงวันที่ 30 มกราคม 2555
กําหนดไว้)
- ประเมินโดยการสอบ ดังนี้
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) สอบข้อเขียน
ข้อสอบปรนัย จํานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม
200 คะแนน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
สอบข้อเขียน
ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี

เลขประจําตัวสอบเลขที่
001-019

ค. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครัง้ ที่ 2
จังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสทิ ธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และทางเว็บไซด์
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี http://www.saraburi.doae.go.th
/ง. กําหนด .......

-2ง. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
หลังจากการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผู้ที่สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ซึ่งจะได้กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ ในประกาศฯ
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป
จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผสู้ มัครปฏิบตั ิตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มบี ัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทกุ ชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่กําหนดใน
ตารางสอบ
4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กําหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กาํ หนดให้เท่านั้น
4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตและอยูใ่ นความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบ
4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
4.11 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้น
แต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทําคําตอบ
จะต้องหยุดทันทีแต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
./4.13 เมื่อสอบเสร็จ............

-34.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง ไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทําใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.15 ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ฉ. จังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อและขึน้ บัญชีรายชื่อผู้ผา่ นการเลือกสรร
ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และทางเว็บไซด์สํานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรี http://www.saraburi.doae.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย
(นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เลขประจําตัวสอบ
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ชื่อ – สกุล
นายกฤษิกร
ตันจีน
นายประยุทธ์
พงษ์ไพโรจน์
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริลักษ์ พงษ์ไพโรจน์
นางอินทิรา
สุขโก
นางสาวขวัญชนก ธงทอง
นายวุฒิศักดิ์
ยอดเจริญ
นางสาวจุฑามาศ รางแดง
นายสิทธดา
พวงสุวรรณ
นางสาวไผทรัตน์ จิววิรันต์
นายวธัญญู
พัฒชะนะ
นายกิตติพงษ์
ธรรมกุล
นายศิริศักดิ์
เทียงมา
นางสาวภัชราภรณ์ เอี่ยมสําอางค์
นางสาวเสาวนีย์ ลดากุล
นางสาวอาภัสรา รอดสารี
นายกฤษณะ
ชูสง่า
นางสาวสลิลทิพย์ เลิศวิราม
นางสาวณัฐพร
ด่านผาสุกกุล
นางสาวอัจฉราวรรณ ชีพาพรม

หมายเหตุ

