
 
 
                                                          
 
 
 
 
 

 
ประกาศกรมการแพทย 

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

                                   พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป  
                                       ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

                                                ________________________________ 
 

  ตามกรมการแพทย (โรงพยาบาลราชวิถี) ลงวันท่ี  16 กันยายน  2562 เรื่อง ประกาศ       
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  ตั้งแตวันท่ี 
19 กันยายน – วันท่ี 23 กันยายน 2562 นั้น 
 

  บัดนี้ กรมการแพทย (โรงพยาบาลราชวิถี) ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว จึงขอ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขท่ัวไป ดังตอไปนี ้   

 ก) รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 

1) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวธัญรดี  ภูเจริญ  
 
 

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

2) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานท่ี 
เลขประจําตัวสอบ 

ของผูสมัคร 
- การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office : 
Word, Excel, PowerPoint) 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
- ความรูดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน 
 

วันท่ี 15 ตุลาคม 2562 
ณ ประชุมราชพฤกษ ชั้น 11  

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลราชวิถี 

ลําดับท่ี 1 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

..//ง) ระเบียบปฏบัิต.ิ. 
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ค) ประกาศรายช่ือผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  
    กรมการแพทย (โรงพยาบาลราชวิ ถี ) จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี ๑ และมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ ใน
วันท่ี 18 ตุลาคม 2562  2562 ณ บอรดประชาสัมพันธ (บอรด 12) ตึกหลวงชํานาญ เนติศาสตร ชั้น 1    
( ก ลุ ม ง า น รั ง สี รั ก ษ า )  ต ร ง ข า ม ตึ ก เ จ ริ ญ  พู ล ว ร ลั ก ษ ณ  แ ล ะ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด  www.rajavithi.go.th, 
https://www.facebook.com/HRRajavithi/ 

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
         ๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเทาหุม
สน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน 
        ๒. เปนหนาท่ีของผูสมัครตองทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
          ๓. ตองนําประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกใหไปในวันประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะก็ได 
          ๔. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
และการสอบสัมภาษณ ตองปฏิบัติดังนี้   
     ๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
       ๔.๒ ควรไปถึงสถานท่ีประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบได
ก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินแลว 
  ๔.๓ ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุม
การประเมินโดยเครงครัด 
  ๔.๔ ตองเขาประเมินกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการประเมินกําหนดใหเทานั้น 
  ๔.๕ ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแลว 
๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
  ๔.๖ ผูมาสอบจะตองเขารับการประเมินตามตําแหนงท่ีสมัคร และตามวัน เวลาท่ีกําหนดใน
ตารางการประเมิน ผูท่ีเขารับการประเมินผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขารับการประเมินในตําแหนง 
ท่ีสมัครอีก 
  ๔.๗ ผูเขารับการประเมินจะตองนั่งประเมินตามท่ีนั่งและหองประเมินท่ีกําหนดให ผูใดนั่ง
ผิดท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะนั้น 
  ๔.๘ เขียนชื่อ-นามสกุล ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอบ ตําแหนงท่ีสมัคร
และเลขประจําตัวผูสมัครเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น 
  ๔.๙ เม่ืออยูในหองประเมิน ขณะประเมินไมพูดหรือติดตอกับผูเขารับการประเมินอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก และไมออกจากหองประเมินเวนแตไดรับอนุญาต และอยูในการดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ี
ควบคุมการประเมินฯ 
 
 

     ..//๔.๑0 ถาสอบเสร็จ.. 

http://www.rajavithi.go.th/
https://www.facebook.com/HRRajavithi/
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  ๔.๑๐ ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีควบคุมการประเมินกอน จึงจะออกจากหองประเมินได  
  ๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใชในการประเมิน จะนําออกจากหองประเมินไมได 
เวนแตคณะกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินอนุญาตเทานั้น 
  ๔.๑๒ เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินใหหยุดทําตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองประเมินไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินไดอนุญาตแลว 
  ๔.๑๓ เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน หามติดตอกับผู ท่ียังไมได 
เขารับการประเมิน และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูท่ียังสอบอยู  
       ๕. ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 
       ๖. ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิเขารับ
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

  

   ประกาศ ณ วันท่ี  25   กันยายน   พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

      (นายสุกรม  ชีเจริญ) 
       นายแพทยชํานาญการพิเศษ ดานเวชกรรม สาขาออรโธปดิกส 
           รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

         ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


