
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบและประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปและก าหนดวัน 
เวลาสถานที่ในการสอบและประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑ 

 
  ตามท่ีได้มีประกาศจังหวัดมุกดาหาร  ลงวันที ่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นั้น 

         คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวัด
มุกดาหาร  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ สอบและประเมินสมรรถ นะ พร้อมก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการสอบและประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบและประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

        ก. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 

เลขประจ าตัวสอบ     ชื่อ  -  สกุล 

๐๐๑    นางสาวประภัสสร สุพร 

๐๐๒    นางสาวกรรชนก  แสงโชกุน 

๐๐๓    นางสาวคะนึงนิตร วงค์อุคะ 

๐๐๔        นางสาวอมรรัตน์  อุปเสน 
๐๐๕    นางสาวธิตาภรณ์  ภูโอบ 
๐๐๖    นางสาวเมยาณี  ภูมิเขต 
๐๐๗    นางสาวเพ็ญพิศ  มงคลสุภา 
๐๐๘    นางสาวกนกวรรณ ชานุศร 
๐๐๙       นางสาวศิริวรรณ  สีทา 
๐๑๐    นางสาวกานต์อนันต์ ขวัญเมือง 
๐๑๑     นายนธวัฒน์  ค าเบ็ง 
๐๑๒    นายวุฒิพงษ์  แสนจันทร์ 
๐๑๓    ว่าที่ ร.ต.เศกสันต์ จันทวงศ์ 
๐๑๔     นางสาวธัญญา  เนื่องวงษา 
๐๑๕    นางสาวภัทรพร  เรืองบุตร 
๐๑๖    นางสาวหนูเอื้อง  เวียงฆ้อง 
๐๑๗    นางสาวสุภาวดี  เครือสีดา 

 
        /ข. ก าหนดวัน เวลา… 

 



-๒- 
        ข. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบและประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 

       คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนัก งานราชการทั่วไป ส านักงานจัดหางา น

จังหวัด มุกดาหาร  ก าหนดวัน สอบและ ประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑ ในวัน เสาร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ชั้น ๓  ถนนวิวิธสุรการ  

ต าบลมุกดาหาร  อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

       ผู้สมัครต้อง เข้ารับการสอบและประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

วิธีประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น ๓ 
๘๐ สอบข้อเขียน 

(ปรนัย) 
๒. ภาคปฏิบัติ 

1.            - ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (MS Word 2010) 
2. ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ 
3.               ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร 

๒๐ ทดสอบตัวอย่างงาน
ด้วยคอมพิวเตอร์ฯ 

๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
4.           - พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ

ท างาน บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
และปฏิภาณไหวพริบ 

5.             ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร 

๑๐๐ การสอบสัมภาษณ์ 

๒๐๐ 
 

โดยผู้มีคุณสมบัติครบตามประกาศฯ จะต้องเข้ารับการทดสอบ ดังนี้  
                     (๑) ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียนแบบ ปรนัยและทดสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ) 
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน
แบบปรนัยและทดสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ) ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด
มุกดาหาร หรือเว็บไซต์ www.doe.go.th/mukdahan 
                    (๒) ผู้ได้คะแนนการประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และทดสอบภาคปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์ ในแต่ละภาค รวมกัน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการปร ะเมินภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารจะประกาศรายชื่อ
และ   ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินในวันที่ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร        
หรือเว็บไซต ์ www.doe.go.th/mukdahan 

/ค. ระเบียบปฏิบัติ… 



-๓- 
       ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบและประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรงหรือกางเกง 
สุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นแลประพฤตติน
เป็นสุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบและประเมินสมรรถนะ 
๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 

ไปในวันสอบและประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ สอบและ
ประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้  

๔. อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการสอบและประเมินสมรรถนะ  คือ ปากกา และน้ ายาลบค าผิด 
๕. การเข้ารับการสอบและประเมินสมรรถนะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๕.๑ ห้ามน าเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
๕.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า      

ห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
๕.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 

การสอบโดยเคร่งครัด 
๕.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดเท่านั้น 
๕.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว     

๓๐ นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
๕.๖ ผู้เข้ารับการสอบและประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัครและ

ตามวันเวลาทีก่ าหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่
สมัครอีก 

๕.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบ
ผิดที่ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 

๕.๘ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่ พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกนอกห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบ 

๕.๙ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

๕.๑๐ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่ 
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น  
 
 

   /๕.๑๑ เมื่อหมด เวลา... 
 
 



-๔- 

 

๕.๑๑ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท า
ค าตอบ จะต้องหยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว  

๕.๑๒ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลันห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า

สอบและต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

๕.๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต 

หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการ สอบและ ประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการ

สอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

๕.๑๔ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ และไม่มี

สิทธิเข้ารับการสอบและประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

                อารกัษ์  ส่องแสง 

         (นายอารักษ์  ส่องแสง) 

                           จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร 
                        ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

 


