
 
 
 

ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

........................................................ 
  ตามที่ ได้ มี ป ระกาศสถาบั น สุ ขภ าพจิต เด็ กและวัย รุ่ น ภ าคตะวันออก เฉีย ง เหนื อ                           
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายเดือน)                     
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นั้น  

  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ                
เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
  ก)  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

เลขที่สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นายดุลเสรี เฉลิมศรี  
002 นางสาวกนกอร  วันทะวงษ์  
003 นางสาวพาริดา  บุญจิต  
005 นางสาวสุรีรัตน์  ไชยยนต์  
006 นางสุทัศษา  พันธุ์โม้  
007 นายวรเชษฐ์  ศรีบุตรตา  
008 นางสาวสุนิสา  พงษาเวียง  
009 นายณัฐพล  โพดาพล  
010 นางสาวปิยนุช  ผุยน้อย  
011 นายปิยะ  กุลเพชร  
012 นายปิยณัฐ  พิมพ์โพธิ์  
013 นางสาวอรทัย  ชิตบุตร  
015 นางสาวอาทิตยา  คูคลองทุ่ง  
016 นางสาวชนัดดา  ภูผายาง  
017 นายณัฐพล  จ าปานา  

    
 
 

ข)  ก าหนด.... 
 
 
 



   
ข)  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่  1  
     ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่  1                  

ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ  ดังนี้ 
 

สมรรถนะและวิธีการ
ประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 

เลขประจ าตัวสอบ 
ของผู้สมัคร 

การประเมินครั้งที่ 1 
 ความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่งและข้อบังคับ
อ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ต าแหน่ง  

 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3                 
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
เลขที่ 001 - 017 
 

 
ค) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่  1  

หรือ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ 2 
                      สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน               
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5  กรกฎาคม 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทางเว็บไซต์ www.necam.go.th 

ง)ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

1.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรี  สวมเสื้อ  กระโปรง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกาย               
ตามลักษณะไม่สุภาพดังกล่าว กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 

2.เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ  วัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
3.ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  และบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืน ที่ทางราชการออกให้           

ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ                    
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

4.การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงานและสอบ
สัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า  30  นาทีแต่จะเข้าห้อง   
      สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 

 
4.3 ต้องเชื่อ.... 
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4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม         
      การสอบโดยเคร่งครัด 

  4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
  4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที 

 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต ่ 

จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
           4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ 

 ในการสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
 4.8 เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ 
      ที่ก าหนดให้เท่านั้น 

  4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
 และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ 

       หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
 4.10  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  
       หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้      

 4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้  
       เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 

   4.12 เมื่อหมดเวลา และคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบ 
 จะต้องหยุดทันทีและจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการ  

        หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน และต้องไม่กระท าการใดๆ 

 อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
4.14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต 

หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน สมรรถนะและคณะกรรมการ 
ด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

4.15 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ 
        เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่       มิถุนายน พ.ศ. 2562 

(นายวัชรินทร์ เอ่ียมศรี) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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