ประกาศสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
............................................................
ตามที่ได้มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๒
ธัน วาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับ สมัครบุ คคลเพื่ อเลื อกสรรเป็น พนั กงานราชการทั่ว ไป ในตาแหน่งเจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์ ณ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) นั้น
สานั กงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิ น สมรรถนะ และระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น
สมรรถนะดังต่อไปนี้

๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
๑
นายณัฐวุฒิ หว่างวิวัฒน์
๒
นายอนิวัตติ์ เพ็ชรประไพ
๓
นายสามขวัญ วงศ์ชัย
๔
นายศิรวัษ เกตุสุวรรณ
๕
นางสาววิไลกรณ์ อัฐศรี
๖
นายประชารัฐ สัตถาผล
๗
นางสาวโศรดา สุภาสัย
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ชาระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินดังกล่าว ให้นาหลักฐานการชาระเงินไปติดต่อสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) เลขที่ ๔๗/๑๐๐
ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๘ ๘๐๖๕ ภายในวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๖๑

๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตาแหน่งเจ้า
พนักงานวิทยาศาสตร์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

/๒ วันที่สอบ...

-๒วันที่สอบ

เวลาสอบ/สถานที่สอบ

เลขประจาตัวสอบ

ภาคเช้า
วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑

สอบข้อเขียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

๑-๗

ณ ห้องประชุมสานักงานสิง่ แวดล้อมภาค
ที่ ๖ (นนทบุรี) ชั้น ๓

ภาคบ่าย
วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑

รายงานตัวและยื่นเอกสาร
เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑-๗

ณ ห้องประชุมสานักงานสิง่ แวดล้อมภาค
ที่ ๖ (นนทบุรี) ชั้น ๓

สอบสัมภาษณ์
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสานักงานสิง่ แวดล้อมภาค
ที่ ๖ (นนทบุรี) ชั้น ๓

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน ครั้งที่ ๑ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะความรู้
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
(ความรู้เฉพาะตาแหน่ง)
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
-ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Office
๒. ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ
ในห้องปฏิบัติการ
-การเตรียมสารละลายใน
ห้องปฏิบัติการ
-การทดสอบตัวอย่างน้า
-ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน
ISO/IEC ๑๗๐๒๕

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๑.๓๐ น.

วิธีการประเมิน
- สอบข้อเขียนแบบปรนัย
(100 คะแนน)
อุปกรณ์ที่ใช้คาตอบคือ
ปากกาสีน้าเงิน

/๓ ๒.การประเมิน...

-๓๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน ครั้งที่ ๒ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะความรู้
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
(ความพร้อมในการปฏิบัติงาน)
พิจารณาจากประวัติ ทดสอบ
ความสามารถ ประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับตาแหน่ง การมีมนุษย
สัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับผู้อื่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป

วิธีการประเมิน
- สอบสัมภาษณ์
(๑๐๐คะแนน)

๓) ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพบุรุษสวมเสื้อ
กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ต้องนาหลักฐานการชาระเงิน และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้วโดยจะเรียกเข้าห้องสอบเวลา ๐๘.๔๕ น.
๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐
นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
๔.๗ เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและ
เลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.๘ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และ
ไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
/๔ ๔..๙ ผู้เข้าสอบ...

-๔๔.๑๐ ผู้เข้าสอบต้องทาข้อสอบในห้องสอบ ๑ ชั่วโมงก่อน จึงอนุญาตให้ส่งกระดาษคาตอบ
และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๒ แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๓ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ให้หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๔.๑๖ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

๔) การยื่นเอกสารในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(สอบสัมภาษณ์) มีดังนี้
๑. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐาน ซึ่งมีรูปถ่าย และเลข
ประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินก็ได้ ทั้งนี้ หากเลข
ประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒. ใบสมัครสอบพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่
สวมแว่นดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
๓. สาเนาแสดงผลการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน ๑ ฉบับ
พร้อมนาต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบสมัคร
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้
ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
และวันที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ
๖. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
/๕ ทั้งนี้...

-๕ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง “สาเนาถูกต้อง”
และลงลายมือขื่อกากับไว้ด้วย
พร้อมทัง้ ระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้ที่มุมบนขวาของสาเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้เข้าสอบมี
คุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้เข้าสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๕) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้าสอบ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี ไม่สวมเสื้อแขนกุด หรือ
เสื้อยืด สวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ตคอปก กางเกงขายาวแบบทรงสุภาพ โดยสอด
ชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
๓. ควรไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กาหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดาเนิน
ไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าประเมินก็ได้
๔. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด
๕. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน
๗. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินครั้งนี้
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี)
จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) ทาง http//:reo06.mnre.go.th และ https://mnre.job.thai.com
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรพล จันทร์งาม)
ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี)

