(เอกสารหมายเลข 2.1)
วัน เวลา สถานที่ และรายวิชาในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. (เข้าห้องสอบเวลา 08.45 น.)
วัน เวลาที่ประเมินฯ
วันอาทิตย์ที่
9 เมษายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายละเอียดสถานที่ประเมินฯ
ห้องประเมินฯ แผนที่ และแผนผัง
ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ (เอกสารหมายเลข 2.2)

ตาแหน่งและวิชา ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ
ตาแหน่งที่ 1 ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
ส่วนที่ 1.1 (64 คะแนน 32 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลระบบ GIS (Geographic Information Systems)
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาฐานข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผลเชิงพื้นที่ ด้วยโปรแกรม ArcMap
- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)
ส่วนที่ 1.2 (48 คะแนน 24 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ระบบส่งสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ความรู้เรื่องการบริหาร จัดการ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา การจัดทาสื่อ การประเมินติดตามแผน
ส่วนที่ 1.3 (48 คะแนน 24 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ส่วนที่ 2 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินฯ
- ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า
- ยางลบ
- ปากกาสีน้าเงิน

วันอาทิตย์ที่
9 เมษายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายละเอียดสถานที่ประเมินฯ
ห้องประเมินฯ แผนที่ และแผนผัง
ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ (เอกสารหมายเลข 2.2)

ตาแหน่งที่ 2 ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
ส่วนที่ 1.1 (64 คะแนน 32 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหารงานบุคคล
- ความรู้เรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดทาสื่อ การประเมินติดตามผล
ส่วนที่ 1.2 (48 คะแนน 24 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
ส่วนที่ 1.3 (48 คะแนน 24 ข้อ)
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)

- ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า
- ยางลบ
- ปากกาสีน้าเงิน

วันอาทิตย์ที่
9 เมษายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายละเอียดสถานที่ประเมินฯ
ห้องประเมินฯ แผนที่ และแผนผัง
ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

ตาแหน่งที่ 3 ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า
- ยางลบ
- ปากกาสีน้าเงิน
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(เอกสารหมายเลข 2.1)
วัน เวลา สถานที่ และรายวิชาในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. (เข้าห้องสอบเวลา 08.45 น.)
วัน เวลาที่ประเมินฯ
ตาแหน่งและวิชา ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ
ประกาศฯ (เอกสารหมายเลข 2.2) - ความรู้เรื่องการบริหารงานพัสดุ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ
- ความรูเ้ กี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินฯ

วันอาทิตย์ที่
9 เมษายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายละเอียดสถานที่ประเมินฯ
ห้องประเมินฯ แผนที่ และแผนผัง
ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ (เอกสารหมายเลข 2.2)

ตาแหน่งที่ 4 ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เรื่องนโยบายและแผน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)

- ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า
- ยางลบ
- ปากกาสีน้าเงิน

วันอาทิตย์ที่
9 เมษายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายละเอียดสถานที่ประเมินฯ
ห้องประเมินฯ แผนที่ และแผนผัง
ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ (เอกสารหมายเลข 2.2)

ตาแหน่งที่ 5 ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป และงานเลขานุการผู้บริหาร
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)

- ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า
- ยางลบ
- ปากกาสีน้าเงิน

วันอาทิตย์ที่
9 เมษายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายละเอียดสถานที่ประเมินฯ
ห้องประเมินฯ แผนที่ และแผนผัง
ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ (เอกสารหมายเลข 2.2)

ตาแหน่งที่ 6 ตาแหน่ง นักวิชาการพลังงาน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
ส่วนที่ 1.1 (64 คะแนน 32 ข้อ)
- ความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ 1.2 (48 คะแนน 24 ข้อ)

- ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า
- ยางลบ
- ปากกาสีน้าเงิน
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(เอกสารหมายเลข 2.1)
วัน เวลา สถานที่ และรายวิชาในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. (เข้าห้องสอบเวลา 08.45 น.)
วัน เวลาที่ประเมินฯ

ตาแหน่งและวิชา ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ
- ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
- แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579
- แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579
ส่วนที่ 1.3 (48 คะแนน 24 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินฯ

วันอาทิตย์ที่
9 เมษายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายละเอียดสถานที่ประเมินฯ
ห้องประเมินฯ แผนที่ และแผนผัง
ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ (เอกสารหมายเลข 2.2)

ตาแหน่งที่ 7 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เรื่องงานด้านธุรการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)

- ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า
- ยางลบ
- ปากกาสีน้าเงิน

วันอาทิตย์ที่
9 เมษายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายละเอียดสถานที่ประเมินฯ
ห้องประเมินฯ แผนที่ และแผนผัง
ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ (เอกสารหมายเลข 2.2)

ตาแหน่งที่ 8 ตาแหน่ง นายช่างเทคนิค
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
ส่วนที่ 1.1 (96 คะแนน 48 ข้อ)
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า หรือ ด้านเครื่องกล หรือ ด้านเทคนิคอุตสาหกรรม
หรือ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ด้านช่างยนต์ หรือ ด้านช่างกลโรงงาน
ส่วนที่ 1.2 (32 คะแนน 16 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส่วนที่ 1.3 (32 คะแนน 16 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
ส่วนที่ 2 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)

- ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า
- ยางลบ
- ปากกาสีน้าเงิน
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