ประกาศคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
----------------------------------------ตามที่ ส ถาบั น บ าราศนราดูรได้ รับ สมั ค รบุ ค คล เพื่ อ คัด เลื อ กเป็ น ลู ก จ้ างชั่ ว คราวต าแหน่ ง
พนักงานเภสัชกรรม ตามประกาศสถาบันบาราศนราดูร ครั้งที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.
๒๕6๒ เพื่อปฏิบัติงานทีง่ านการเงิน กลุ่มอานวยการ จานวน ๓ อัตรา นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลง และได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้
เลขประจาตัวคัดเลือก
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ - ชื่อสกุล
นางสาววิลาวรรณ อินนวน
นางสาววิลาสินี ไซประเสริฐ
นางสาวสิริรัตนา ทิมกลั่น
นายไวณวิณ เพ็งชะตา
นางสาวกรรณิการ์ วีระกุล

คณะกรรมการได้กาหนดวันสอบคัดเลือก, ตารางการสอบคัดเลื อก, รายละเอียดเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือก, ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ, เกณฑ์การตัดสิน และกาหนดวันประกาศผลการสอบคัดเลือกไว้
ดังต่อไปนี้
๑. วันที่สอบ
วันพุธ 30 มกราคม 2562
2. ตารางการสอบคัดเลือก
วัน, เวลา
วันที่ 30 มกราคม 2561
8.45 น. – 9.0๐ น.
9.0๐ น. – 10.3๐ น.
10.3๐ น. – 11.3๐ น.
11.3๐ น. – ๑๓.30 น.
๑๓.30 น. – 14.0๐ น.
14.0๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
สถานที่สอบ
ลงทะเบียนสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องลงทะเบียนให้
เสร็จสิ้นภายในเวลา ๙.0๐ น. หากพ้นกาหนด
ห้องประชุมไพลิน
ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7
ภาควิชาความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตาแหน่ง สถาบันบาราศนราดูร
การทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
พักรับประทานอาหาร
ห้องประชุมไพลิน
ลงทะเบียนสอบผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
สถาบันบาราศนราดูร
…/๒

-๒-

๓. รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่สอบ
คณะกรรมการได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ ดังนี้
3.1 การทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel)
๓.2 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง การสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวั ติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า
สอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ จรรยาบรรณของข้ าราชการพลเรือ น
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิ ภ าณ ไหวพริบ และบุ คลิ กภาพอื่น เป็น ต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
๓.๓ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง การสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า
สอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ จรรยาบรรณของข้ าราชการพลเรือ น
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิ ภ าณ ไหวพริบ และบุ คลิ กภาพอื่น เป็น ต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
4.๑ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
4.๒ การแต่งกาย ให้แต่งกายในชุดสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ กางเกงยีนส์ (สุภาพสตรีให้
สวมกระโปรง) หากไม่แต่งกายตามที่กาหนด กรรมการหรือผู้คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
4.๓ หากผู้เข้าสอบคัดเลือกไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบคัดเลือก
4.๔ ห้ า มน ากระเป๋ า สั ม ภาระ ต ารา หนั ง สื อ บั น ทึ ก ข้ อ ความ และเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบ หรือวางไว้ในที่ที่ผู้คุมสอบจัดให้เท่านั้น
4.๕ เมื่ออยู่ในห้ องสอบ ขณะที่สอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๕. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

…/๓
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๖. กาหนดวันประกาศผลการคัดเลือก
สถาบั น บ าราศนราดูร จะประกาศผลการคัดเลื อกในวัน ศุกร์ที่ 8 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕62
ณ ที่ติดประกาศของสถาบันบาราศนราดูร และทางเว็บไซต์ http://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/bamras
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

( นางสาวจุรีรัตน์ พิมมานนท์ )
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก

