ประกาศคณะกรรมการดาเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจา สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
เรื่อง กาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติกร นักวิชาการภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการสัตวบาล
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
-------------------------------ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาแหน่งทั่วไป 18 สายงาน
ได้แก่ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายช่างเทคนิค นายช่างสารวจ นักวิชาการป่าไม้ นิติกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเผยแพร่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการ
สัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิศวกรโยธา และสัตวแพทย์ โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน
และรายตาแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ และจะประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ ทราบ
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นั้น
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ประจา สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จึงขอประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบี ยบเกี่ ยวกั บการสอบประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ 1 (สอบข้ อ เขี ย น)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจา สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จานวน 4 สายงาน ได้แก่ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติกร นักวิชาการภูมิสารสนเทศ และ
นักวิชาการสัตวบาล ดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เข้า สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยการสอบข้อเขียน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยการสอบสัมภาษณ์ สาหรับวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการ
สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบภายหลัง
2. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เข้า สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดการเข้าสอบของแต่ละตาแหน่งตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
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-23. ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 45 นาที และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบ
ไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ โดยให้ผู้เข้าสอบนาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ
ตามที่ร ะบุ ไว้ ในประกาศเท่านั้ น เข้าห้ องสอบ ส่ วนกระดาษคาตอบจะต้องใช้กระดาษค าตอบที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(ข) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารั บการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2560 ทางเว็บไซต์ http://dnp.job.thai.com หรือ http://www.dnp.go.th/personnel หรือเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้
(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรและวิธีการสอบ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมร้องเท้าหุ้มส้น
(ห้าม สวมเสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน กางเกงขาสั้นเหนือเข่า รองเท้าแตะชนิดยางหรือฟองน้า) และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
2.2 ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ คือ บัตรประจาตัวประชาชน
หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน
หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจาตัว 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงเท่านั้น หากไม่มีบัตร
หรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับคาขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจาตั วประชาชน
(บ.ป.2 หรือใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับคาขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชน (บ.ป.2 ก
หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล ฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หากไม่มีหลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
กรณีที่ผู้เข้าสอบ ที่คานาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หรือเลขประจาตัวบัตรประชาชนไม่
ตรงกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่ตรงกับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ผู้เข้าสอบเขียนใบคาร้องขอ
แก้ไขรายการข้อมูลบุคคลที่กองกลางสนามสอบก่อนเข้าห้องสอบ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ด้วย
อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมี
คุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับ จัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
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-32.3 ห้ามนาเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งตารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น
กระเป๋าสะพาย เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คานวณได้ เครื่องคานวณ เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนาเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนาทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้น
2.4 อนุญาตให้นาสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะหลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ
ตามข้อ 2.2 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ และกระเป๋าเงินใบเล็ก เท่านั้น
2.5 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ได้กาหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียน
หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ไปเอง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ
วัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง
2.6 ห้ า มเข้ า ห้ อ งสอบก่อ นได้ รั บอนุ ญาตจากกรรมการ หรือ เจ้า หน้า ที่ คุม สอบ
โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่
ได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
2.7 ผู้ เ ข้ า สอบต้ อ งนั่ ง สอบตามที่ นั่ ง สอบ ห้ อ งสอบ และสถานที่ ส อบ ตามที่
กรมอุ ทยานแห่ ง ชาติ สั ตว์ ป่ า และพั น ธุ์พื ช กาหนดให้ ผู้ ที่นั่ง สอบผิ ดที่ ผิ ดห้ อ งสอบ หรื อผิ ด สถานที่ส อบ
จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคาตอบ
2.8 ต้องใช้กระดาษคาตอบที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดให้โดยเฉพาะ
หากผู้ใดลงลายมือชื่อและทาตอบในกระดาษคาตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และ
การระบายวงกลมในกระดาษคาตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ต้องระบายให้ดาเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เ ต็มวงกลม หรือใช้
เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดาที่มีความดาเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่
กาหนด หรือใช้ดินสอสีอื่นหรือปากกาไม่ได้
(2) เครื่องตรวจกระดาษคาตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้สอบระบายเท่านั้น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคาตอบของ
เครื่องตรวจกระดาษคาตอบ หากผู้สอบไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อนี้
2.9 ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนาแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบออก
จากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทาการทุจริต
2.10 จะต้องถูกให้ยุติการทาตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบฯ ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 2.7 หรือข้อ 2.9 แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาทาตอบ
รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนสาหรับบุคคลผู้นั้น
2.11 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง และคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบโดยเคร่งครัด
2.12 ผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จะออกจากห้อง
สอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
2.13 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ห้ามพูดหรือติดต่อกับผู้สอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และ
ห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
2.14 ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
/2.15…

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดาเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ ประจา สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตารางกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติกร นักวิชาการภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการสัตวบาล .สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

เลขประจาตัวสอบ

สถานที่สอบ

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(6113020001) โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
2560
ถึง
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่ง
เวลา 09.30 – 11.30 น. งาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (6113020042)
ดังต่อไปนี้
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงาน
ราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสาร
บรรณ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหา
หนั งสื อรวบรวมข้ อมู ล ร่ าง โต้ ตอบ บั นทึ ก
ย่ อเรื่ อง คั ดส าเนา พิ มพ์ ตรวจทานหนั งสื อ
การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
- ปากกาหมึกสีดา หรือสีน้าเงิน

การดูแลรักษาจัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารติ ด ต่ อ และอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
กฎ ระเบี ย บ และข้ อบั งคั บอื่ น ที่ ใช้ ในการ
ปฏิบั ติ งานในหน้ าที่และงานธุรการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต และที่เป็นปัญหา
สังคมในขณะนี้
2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมิ น บุ คคลเพื่ อพิ จ ารณาความ
เหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ จ ากประวั ติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้ เข้า
สอบและจากการสมภาษณ์ พิ จารณาความ
เหมาะสมในด้ านต่าง ๆเช่น ความรู้ ที่อาจใช้
เป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ งานในหน้ า ที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่ งแวดล้ อม ความคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์
ปฏิ ภาณไหวพริ บ และบุ คลิ กภาพอย่ างอื่ น
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่
จาเป็นของตาแหน่ง

ตาแหน่งนิติกร
1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(6113110001) โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
2560
ถึง
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่ง
เวลา 09.30 – 11.30 น. งาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (6113110081)
ดังต่อไปนี้
- ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บระบบพนั กงาน
ราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
การบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี แ ละความรู้ เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่กฎหมาย
สารบัญญัติ กฎหมาย วิธีสบัญญัติกฎหมาย
มหาชน กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป่ า ไม้ แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และงาน
ด้านนิติศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิตและที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ

- ปากกาหมึกสีดา หรือสีน้าเงิน

การศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการ
สมภาษณ์ พิ จารณาความเหมาะสมในด้ าน
ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุ ปนิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่ วมงาน รวมทั้งสั งคม และสิ่งแวดล้ อม
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริ บ
และบุ คลิ กภาพอย่างอื่น เป็นต้นและรวมถึง
สมรรถนะหลั ก สมรรถนะที่ จ าเป็ น ของ
ตาแหน่ง
ตาแหน่งนักวิชาการภูมิ
สารสนเทศ
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน
2560
เวลา 09.30 – 11.30 น.

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(6113160001) โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ถึง
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่ง
งาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (6113160058)
ดังต่อไปนี้
- ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บระบบพนั กงาน
ราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
- ความรู้ เกี่ยวกั บการค านวณงานรังวั ด
และการท าแผนที่ การท าข้ อมู ลด้ านแผนที่
ระบบพิกัดแผนที่และมาตราส่ วนแผนที่การ

- ปากกาหมึกสีดา หรือสีน้าเงิน

อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ การจัดทาข้อมูล
แผนที่เชิงพื้นที่ในภารกิจงานแผนที่ภาพถ่าย
ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ด้วยระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ ข้ อมู ล
ระยะไกล ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
และคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งเหมาะสมแก่ ก าร
ปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานด้าน แผนที่
และภาพถ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิตและที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ งหน้ าที่ จากประวั ติ ส่ วนตั ว ประวั ติ
การศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการ
สั มภาษณ์ พิ จารณาความเหมาะสมในด้ าน
ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุ ปนิสั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่ วมงาน รวมทั้งสั งคม และสิ่งแวดล้ อม
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริ บ

และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลั ก สมรรถนะที่ จ าเป็ น ของ
ตาแหน่ง
ตาแหน่งนักวิชาการสัตว
บาล
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน
2560
เวลา 09.30 – 11.30 น.

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(6113170001) โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ถึง
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่ง
งาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (6113170022)
ดังต่อไปนี้
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ความรู้ เกี่ ยวกับงานด้านสั ตวบาล ความรู้
เกี่ ยวกั บการตรวจและรั กษาพยาบาลสั ตว์
เบื้องต้น การควบคุมและป้องกันโรคระบาด
สัตว์ป่า การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้าน
สุ ข ภาพสั ต ว์ ป่ า การสุ ข าภิ บ าลสั ต ว์ ป่ า
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ วิ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี
ทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์องสัตว์ป่า ความรู้
ความเข้ าใจในกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และ
ข้อบั งคับอื่นที่ ใช้ ในการปฏิบัติ งานในหน้าที่
และงานด้านสัตวบาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

- ปากกาหมึกสีดา หรือสีน้าเงิน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมิ น บุ คคลเพื่ อพิ จ ารณาความ
เหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ จ ากประวั ติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้ เข้า
สอบและจากการสั มภาษณ์ พิ จารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ งานในหน้ า ที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของ
ตาแหน่ง

หมายเหตุ : ควรมีแผนที่ของสถานที่สอบ แนบท้ายประกาศด้วย

แผนผังห้องสอบ
การสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
สอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง.
ห้อง
สนามสอบ
เลขประจาตัวสอบ
จานวน สอบ
ที่
โรงเรียนปราจิณ 6113020001 – 6113020035 35
1
6113020036 – 6113020042
ราษฎรอารุง
7
2

แถว
เลขที่
สอบ
ห้องสอบ
ที่
131
132

ชั้น

ตึก/อาคาร

3
3

อาคาร 1
อาคาร 1

แผนผังห้องสอบ
การสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ตาแหน่ง นิติกร
สอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง.
ห้อง
สนามสอบ
เลขประจาตัวสอบ
จานวน สอบ
ที่
โรงเรียนปราจิณ 6113110001 – 6113110035 35
3
6113110036 – 6113110070 35
ราษฎรอารุง
4
6113110071 – 6113110081 11
5

แถว
เลขที่
สอบ
ห้องสอบ
ที่
133
134
135

ชั้น

ตึก/อาคาร

3
3
3

อาคาร 1
อาคาร 1
อาคาร 1

แผนผังห้องสอบ
การสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ตาแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
สอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง.
ห้อง
สนามสอบ
เลขประจาตัวสอบ
จานวน สอบ
ที่
โรงเรียนปราจิณ 6113160001 –6113160035
35
6
6113160036 –6113160058
ราษฎรอารุง
23
7

แถว
เลขที่
สอบ
ห้องสอบ
ที่
141
142

ชั้น

ตึก/อาคาร

4
4

อาคาร 1
อาคาร 1

แผนผังห้องสอบ
การสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ตาแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
สอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง.
ห้อง
สนามสอบ
เลขประจาตัวสอบ
จานวน สอบ
ที่
โรงเรียนปราจิณ 6113170001 –6113170022
22
8
ราษฎรอารุง

แถว
เลขที่
สอบ
ห้องสอบ
ที่
143

ชั้น

ตึก/อาคาร

4

อาคาร 1

