สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รายซื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่Iด้มีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเสือกสรรเมินพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพื่มขีดความสามารถการแข่งข้น
ของประเทศ ตำแหน่ง นัก วิช าการคอมพิว เตอร์ และจะประกาศรายชื่อ ผู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น
บัด นี้ การรับ สมัค รได้เสรื่จ สิน ลงนํล ้ว สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร จึงฃอประกาศรายซื่อ
ผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้

๑. รา ย ช ื่อ ผ ู้ส ม ัค รเข ้า รับ ก า รป ระ เม ิน ค ว า ม รู้ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทัก ษะ แ ล ะส ม รรถ น ะ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)
ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเสือกสรรเมินพนักงานกองทุนฯ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ได้ต ำเนิน การตามชั้น ตอนครบถ้ว นแล้ว และได้ช าระค่า ธรรมเนีย มในการสมัค รสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด
แต่ไม่มีชื่อในประกาศแนบท้ายนี้ให้นำหลักฐาน ได้แก่ เอกสารการสมัคร และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนีย ม
การสมัค รพร้อ มสำเนาบัต รประจำตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
เลขานุการกรม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ o ๒๙๔๐ ๗๒๒๗-๒๘ หากปรากฏว่า
เมินผู้สมัครเข้ารับการเสือกสรร คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร
เพื่ม เติม ต่อ ไป โดยสามารถตรวจสอบรายซ ื่อ ได้ท ี,เว็บ ไซต์ http://www.oae.go.th อนี้ง ก ารต รวจ
คุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัครและประกาศรายซื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ข้างด้น สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรได้ตรวจสอบข้อะนล และข้อเที่จจรังที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเอง
ว่าเมินผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัคร ดังนั้น หากปรากฏ
ภายหลัง ว่า ผู้ส มัค รสอบรายใดมีค ุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ไม่ต รงตามประกาศรับ สมัค ร หรือคุณวฒิ
ที่ย ื่น สมัค รสอบไม่ต รงตามประกาศรับ สมัค รหรือ ตรวจสอบภายหลัง ว่า มีพ ฤติก รรมใด ๆ ที่ส่อไปทางทุจรัต
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเมินผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเสือกสรร
และไม่มีลิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาตั้งแต่ด้น
๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ให้ผ ู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน ความรู้ค วามสามารถทัก ษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธี
สอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๒)

๓. ระเบียบ...

-lo
rn. ระเบีย บเกี่ย วกับ การประเมิน ความ!ความศามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๓.๑ ผู้เข้ารับ การประเมิน ฯ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบรัอย โดยสุภาพสตรีสวมเสัอ กระโปรง
หรีอกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าทุ้มสัน สุภาพบุรุษ สวมเสิ้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสิ้อไวในกางเกง
สวมรองเท้าทุ้มสัน ทั้งนี้ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสิ้อแขนคุด เสั้อยืด รองท้าแตะ รองเท้าฟองนํ้า
๓.๒ เป็น หน้าที่ข องผู้เข้า รับ การประเมิน ฯ ที่จ ะต้อ งทราบวัน เวลา และสถานที่ป ระเมิน
สมรรถนะ ตามประกาศนี้
๓.๓ ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องนำหลักฐานและเอกสารมายื่นในวันประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังนี้
๓.๓.๑ บัตรประจำตัวประขาซน หรีอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับรถ
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฃึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประซาขน ๑๓ หลัก ระบุขัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)
หากไม่ม ิบ ัต รตัง กล่า วบัต รใดบัต รหนี้ง ข้า งต้น มาแสดงในการเข้า รัน การประเมิน ฯ กรรมการหรือ เจ้า หน้า ที่
ดำเน้นการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๓.๓.๒ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอริเน็ต ให้ดิดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาคำ ถ่ายไวไม่เกน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑,๔ นิ้ว ลงลายมิอซื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๓.๓.๓ สำเนาปริญ ญาบัต ร และสำเนาระเบีย นแสดงผลการสืก ษา (Transcript)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการสืกษาตรงตามประกาศรับสมัคร

จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน (ที่ยังไม่หมดอายุ)

จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๓.£ สำเนาทะเบียนบัาน

จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๓.๖ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ

จำนวน ๑ ฉบับ

(กรณซื่อ หรือซื่อสๆลในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
๓.๓.๗ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร

จำนวน ๑ ฉบับ

(สด. ๘ หรือ สด. ๔๓) ถ้ามิ
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง,, และลงวันที่
เดิอน ปี พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไวัที่มุมบนต้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
๓.๔ ผู้เ ข้า รับ การประเมิน ฯ ควรมาถึง สถานที่ป ระเมิน ฯ ก่อ นเวลาอย่า งน้อ ย ๓๐ นาที
หากผู้Iดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ อาจไม่ไต้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๓.๔ ผู้เข้า รับ การประเมิน ฯ ต้องเซื่อพิงและปฏิบ ัติตามคำลังและคำแนะนำของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ดำเน้นการประเมินฯ โดยเคร่งครัด
๓.๖ ผู้เข้า รับ การประเมิน ฯ จะต้อ งเข้า ประเมิน กับ กรรมการตามที่เจ้า หน้า ที่ด ำเน้น การ
ประเมินกำหนดเท่านั้น
๓.๗ เมื่อ การประเมิน ฯ เสร็จสิ้นแล้วให้ผู้เข้ารับการประเมินออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้เดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ไต้รับ
อนุญ าตให้เข้า รับ การประเมิน หรือ ยุต ิก ารประเมิน ทั้ง นี้ คณะกรรมการดำเน้น การสรรหาและเลือ กสรรอาจ
พิจารณาลังงดการให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

๔. ประกาศ...

-๓๔. การประกาศรายซื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรจะประกาศรายซื่อ ผู้ผ ่านการประเมิน ความรู้ค วามสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารันการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๖๓ ทางเว็บไซต์ www.oae.go.th หัวข้อ "ประกาศรับ สมัค รงาน” และทางเว็บไซต์
httpsy/oae.thaijobjob.com

ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางอัญชนา ตราโข)
รองเลขาธิการ ปฏิบเ?]ราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษต^

เอกสารแนบ
เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ลงวันที่ ร/

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายที่อ$สมัค รเข้า วับ การประเมิน ความเความสามารถ ท้กษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวสอบ

ที่อ - นามสqล

๖๓๐๐๑

นางสาวจรรยา ยมนา

๖๓๐๐๒

นายฃญานนท์ นาควิลัย

๖๓๐๐๓

นายซาครีต แนวโสภา

๖๓๐๐๔

นายพีระพงศ์ อวดที่

๖๓๐๐๕

นายภราดร ศรีสุข

๖๓๐๐๖

บางสาวนฤมล มะโนมัย

๖๓๐๐๗

นายไพศาล หลังปูเตัะ

๖๓๐๐๘

1

นายธนสิทที่ เข่งวา

เอกสารแนบ ๒

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนกงานเศรษฐกิจภารเกษตร
ลงวันที่ rf

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายที่อ ผู้ส มัค รเข้ารับ การประเมนความเความสามารถ ท้กษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตำแหน่งมักวิขาการคอมพิวเตอร์

วัน เวลา และสถานที่สอบ

เลขประจำตัวสอบ

เนื้อหาที่สอบ

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒<£๖๓

๖๓๐๐๑ ๖๓๐๐๘

ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เวลา ๐๙.0๐ น.- ๑๒.๐๐ น.

๑. ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ท้องประชุมที่งบุญ (ขั้น ๘)

ได้แก่ การใช้งานโปรแกรม Microsoft

อาคารวิสัยทัศน์

Office ความรู้ด้านฐานข้อมูล การออกแบบ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

และพัฒนาเว็บไซต์ HTML
๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมือง
และสถานการถท)จจุบัน
๓. ความรู้เกี่ยวกับกองทุนปรับโครงสร้าง
’ การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
และนโยบายด้านการเกษตร

อุปกรณ์,ที่ใช้สอบ
๑. ปากกาลูกลื่น

สืนํ้า เงิน
๒. นํ้ายาลบคำผิด

