
ประกาศ
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ไดมีประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ ลงวันที่ 
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนง
ซึ่งจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่  
มกราคม 2561  นั้น  

 

  คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
สมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้
   

ก) รายชื่อผูมสีิทธเิขารบัการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
    รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
 

ข) กาํหนดวนั เวลา 
           ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มาเขารับกา
ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ 
 

         ค) หลักฐานที่ตองยืน่
1. ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต

ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
2. สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 

ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครจํานวนอยางละ 
การเรียนระดับปริญญาตรี คูกับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท

ทั้งนี้  ผูที่จะถือวา เปนผู สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น ๆ เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร คือ
หลักสูตรการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร 
วันปดรับสมัคร มายื่นแทน 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

และตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
............................................. 

ตามที่ไดมีประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร และตําแหนงเจาหนาที่ระบบงาน
ซึ่งจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่  

คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับกา
มารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ แล

และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้

รายชื่อผูมสีิทธเิขารบัการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

กาํหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการประเมนิความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มาเขารับกา

ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

หลักฐานที่ตองยืน่ในวนัประเมินความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ
ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก

นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records

ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครจํานวนอยางละ 2 ฉบับ สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตอเนื่อ
การเรียนระดับปริญญาตรี คูกับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญ

ทั้ งนี้  ผูที่จะถือวา เปนผู สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 14 มกราคม 2561
หลักสูตรการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 

(สาํเนา) 

 

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และสมรรถนะ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

ซึ่งจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่  17         

จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ะเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ

และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 

รายชื่อผูมสีิทธเิขารบัการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และสถานทีใ่นการประเมนิความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มาเขารับการประเมิน  

ประเมินความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา  

(Transcript of Records) 
ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 

ฉบับ สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ใหใชระเบียนแสดงผล
นุปริญญา 

ทั้ งนี้  ผูที่จะถือวา เปนผู สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปริญญาบัตร)             
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา   

2561 ในกรณีที่ไมสามารถนํา
หลักสูตรการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุ

 ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนด       

หรือสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
4. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ … 
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4. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร 
จํานวน 1 ฉบับ 

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครสอบเขียนระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมดานขวาทุกหนา และ
เขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง” พรอมลงชื่อ วันที่ใหเรียบรอย 
 

         ง) ระเบยีบปฏบิัตเิกีย่วกบัการประเมนิความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ใหผูสมัครปฏบิัติ
ตามระเบยีบ  ดงันี ้

    1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง 
สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปน
สุภาพชน  

    2. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

    3. ตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหไปในวันที่ประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะก็ได 

    4. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตองปฏิบัติ ดังนี้ 
        4.1 หามนําอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
        4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขา 

หองสอบได ก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว 
        4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ 

การประเมินโดยเครงครัด 
        4.4 ผูเขารับการประเมินจะตองนั่งประเมินตามที่นั่งและหองประเมินที่กําหนดให ผูใดนั่งผิดที ่

ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะนั้น 

        4.5 เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น 
        4.6 เมื่ออยูในหองประเมินขณะประเมินตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขารับการประเมินอ่ืน  

หรือบุคคลภายนอก และไมออกจากหองประเมินเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการ หรือ
เจาหนาที่ควบคุมการประเมินฯ 

        4.7 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
หรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินกอนจึงจะออกจากหองประเมินได 

        4.8 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใชในการประเมินจะนําออกจากหองประเมินไมได   
เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมนิอนุญาตเทานั้น 
                4.9 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินใหหยุด 
ทําคําตอบ จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองประเมินไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินได
อนุญาตแลว 
               4.10 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขารับ
การประเมินและตองไมกระทําการใด อันเปนการรบกวนผูที่ยังประเมินอยู 

5. ผูใดไมปฏิบัติตาม ... 





เลขประจําตัวสอบ

1000000001 นาย นราศักดิ์ เขียวประเสริฐ

1000000002 นาย เอกชัย เรือนนา

1000000003 นางสาว สุพัฒนา สุขสถิตย

1000000004 นาย สมศักดิ์ กิติคู

1000000005 นาย ปติ แยมพยัคฆ

1000000006 นางสาว มินตรา มีสาวงษ

1000000007 นางสาว ณัฐพร วัฒนสุทธิ

1000000008 นาย พริษฐทัช กฤติยาเตชสิทธิ์

1000000009 นางสาว สิริภา พวกสันเทียะ

1000000010 นาย สุทธา วัติรางกูล

1000000011 นาย ธนวัฒน เสริฐสุวรรณกุล

1000000012 นางสาว นันทภรณ ปูทอง

1000000013 นาย อวิรุทธ ฤทธิ์ศักดิ์

1000000014 นาย เอกลักษณ พึ่งสุรินทร

1000000015 นางสาว นันทิชา คลองบุญนาค

1000000016 นาย ธรรมรัตน ผันผาย

1000000017 นาย ณภัทรวัฒน สามพวงทอง

1000000018 นาย กัญจน เข็มนาค

1000000019 นาย พิฆเนศ สมพิพงษ

1000000020 นางสาว ณัชชา กาลออง

1000000021 นางสาว ปวีณา ปนทอง

1000000022 นางสาว ณัฐกานต อนันตเพชร

1000000023 นางสาว เจนจิรา เหมือนกรุง

1000000024 นางสาว ธนัชพร คําผาย

1000000025 นาย ฉลอง บุญเถื่อน

1000000026 นางสาว กวิสรา ปรีเปรมจินดา

1000000027 นางสาว ณัฐฐา คณารัมย

1000000028 นาย เมธี ทองใบ

1000000029 นางสาว สุนิตา ทองหลาง

1000000030 นาย ณัฐดนัย โคสนาม

และตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร

ลงวันที่  17 มกราคม 2561

กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

ชื่อ - นามสกุล

1 จาก 3



เลขประจําตัวสอบ

2000000001 นางสาว พรพรรณ บุญประภา

2000000002 นางสาว จุฑามาศ เรืองทอง

2000000003 นาย พิสิษฐ เจนเวชประเสริฐ

2000000004 นาย วรณัน บุญประดิษฐ

2000000005 นาย ณัฐวุฒิ ปรีชม

2000000006 วาที่รอยตรี ธนายุส สวัสดี

2000000007 นาย ธวัชชัย เลิศพจนกิตติ

2000000008 นาย ทนงศักดิ์ พลับพลา

2000000009 นาย โกวิท ศรีกลิ่น

2000000010 นางสาว อัญชิษฐา ชัยสงคราม

2000000011 นางสาว ธนวรรณ หอมกลิ่น

2000000012 นางสาว กรวรรณ ยาใจ

2000000013 นางสาว สรินยา ศรีธรรมมา

2000000014 นาย ชาญชัย จงรักษตระกูล

2000000015 นางสาว ธนพรรณ นาคโขนง

2000000016 นางสาว รัตนาภรณ เฉลิมรุงโรจน

2000000017 นาย จิรายุส บัวอินทร

2000000018 นางสาว สุธิตา เฟองฟู

2000000019 นาย ธงชัย ยุทธนาวา

2000000020 นาย ประมวล ปูบุตรชา

2000000021 นาย ธวัชชัย เภอมะหมาน

2000000022 นางสาว ศิริพร สุวรรณรัตน

2000000023 นางสาว ภาวิณี ขุนเศษ

2000000024 นาย ณฤทธิ์ รัศมีเจริญ

2000000025 นางสาว ปาณิศา นิจปยนันท

2000000026 นางสาว เรือนแพ ศักดีแสง

2000000027 นางสาว ศิริวิไล เทพพันธุ

2000000028 นาย นภวุฒิ พรหมชมชา

2000000029 นาย ศุภกร จันทรมหา

2000000030 นางสาว เกษร พงษสุนทร

2000000031 นางสาว สุภาพร จอยเจือ

2000000032 นาย วิบูลย รอดเนียม

2000000033 นาย พชร คล้ําจิต

2000000034 นาย ฐาปนาท เสนานนท

2000000035 นางสาว วันวิสา ขําพลจิต

ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

ชื่อ - นามสกุล

2 จาก 3



เลขประจําตัวสอบ

2000000036 นางสาว ชนาภรณ รัตนบุรี

2000000037 นาย นพนันท จันทสิทธิ์

2000000038 นาย ธีรพันธ พญาวงค

2000000039 นาย วัชรากร อยูจุย

2000000040 นางสาว มณีนุช นิลแกว

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

3 จาก 3



กําหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการประเมนิความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 

ตําแหนงนกัวชิาการคอมพวิเตอร 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วธิกีารประเมนิ 
วนั เวลา และสถานที ่

ในการประเมนิสมรรถนะ 
อุปกรณการสอบ 

การประเมนิครั้งที ่๑ 

ความรู ความสามารถ 

1) ความรูเกี่ยวกับการพัฒนา Web Application 

เชน PHP, HTML, JAVA SCRIPT และเทคโนโลยี

ทางเว็บ   

2) ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล  

(DATABASE SYSTEM)  

และระบบการจัดการฐานขอมูล  

(DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) 

3) ความรูเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

4) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

 
 

สอบขอเขียน 
(60 คะแนน) 

 
 

วันเสารที่ 20 
มกราคม 2561 

เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองฝกอบรม 
อาคาร 4 ชั้น 4 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

 
 
ใชดินสอดํา 
เบอร 2 หรือ  
2B ขึ้นไป, 
ปากกา, ยางลบ, 
น้ํายาลบคําผิด  
หามใชเครื่อง
คํานวณทุกชนิด 

การประเมนิครั้งที ่2 

สมรรถนะ 

1) การคิดวิเคราะห 

2) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

3) การดําเนินการเชิงรุก 

 
สอบสัมภาษณ   
(40 คะแนน) 

 
วันเสารที่ 20 

มกราคม 2561 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

ณ หองฝกอบรม 
อาคาร 4 ชั้น 4 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการประเมนิความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 

ตําแหนงเจาหนาทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วธิกีารประเมนิ 
วนั เวลา และสถานที ่

ในการประเมนิสมรรถนะ 
อุปกรณการสอบ 

การประเมนิครั้งที ่๑ 

ความรู ความสามารถ 

๑) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

2) ความรูความเขาใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ

ฐานขอมูล 

3) ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการฐานขอมูล 

4) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําสั่งจัดการ

ฐานขอมูล 

5) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

6) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 

 
 

สอบขอเขียน 
(60 คะแนน) 

 
 

วันอาทิตยที่ 21 
มกราคม 2561 

เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หอง IT Learning Center 

อาคาร 2 ชั้น 1 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

 
 
ใชดินสอดํา 
เบอร 2 หรือ  
2B ขึ้นไป, 
ปากกา, ยางลบ, 
น้ํายาลบคําผิด  
หามใชเครื่อง
คํานวณทุกชนิด 

การประเมนิครั้งที ่2 

สมรรถนะ 

1) มนุษยสัมพันธ 

2) ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

3) ความสามารถในการสื่อสาร 

 
สอบสัมภาษณ   
(40 คะแนน) 

 
วันอาทิตยที่ 21 
มกราคม 2561 

เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
ณ หองประชุม 202 

อาคาร 2 ชั้น 2 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

 
 
 

- 

 

 

 


