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

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเนินพนักงาบราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และจะประกาศรายซื่อ
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๖๔ นั้น
บัด นี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอประกาศรายซื่อ
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้
๑. รายซื่อ ผู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)
ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเนินพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ได้ดำเนินการตามชั้นตอนครบถ้วนแล้ว และได้ช ำระค่าธรรมเนีย มในการสมัค รสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด
แต่ไม่มีซื่อในประกาศแนบท้ายนี้ให้นำหลักฐาน ได้แก่ เอกสารการสมัคร และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
การสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประซาซน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
เลขานุการกรม ชั้น ๓ อาคารวิสัยทัศน์ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๒๗-๘ หากปรากฏว่าเนิน ผู้ส มัค รเข้ารับ การ
เลือกสรร คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จะประกาศรายซื่อผู้สมัครเพิ่มเติมต่อไป
โดยสามารถตรวจสอบรายซื่อได้ที่เว็บไซต์ http://wvwv.oae.go.th อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไช
การสมัครและประกาศรายซื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ข้างต้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตรวจสอบ
ข้อมูล และข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเนินผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
สอบรายใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำแหบ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณๅฒิที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรง
ตามประกาศรับ สมัค รหรือ ตรวจสอบภายหลัง ว่า มีพ ฤติก รรมใด ๆ ที่ส่อไปทางทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเนินผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร และไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มาตั้งแต่ต้น
๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑

ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธี
สอบข้อเขียน และวิธีทดสอบปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๒)

/ ๓. ระเบียบ...

-๒๓. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

๓.๑ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง
แบบสุภ าพ สวมรองเท้า หุ้ม ส้น สุภ าพบุร ุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภ าพ โดยสอดชายเสื้อ ไวในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้น ทั้งนี้ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อแขนกุด เสื้อยืด รองเท้าแตะ รองเท้าฟองนี้า
๓.๒ เบีนหน้าที่ของผู้เข้าสอบ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามประกาศนี้
๓.๓ ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานและเอกสารมายื่นในวันสอบ ดังนี้
๓.๓.๑ บัต รประจำตัว ประขาขน หรือ บัต รประจำตัว เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ ใบอนุญาต

ขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประขาขน ๑๓ หลัก ระบุขัดเจนเท่านี้น
(ฉบับจริง) หากไม่มีบัตรดังกล่าวบัตรใดบัตรหนึ่งข้างต้นมาแสดงในการเข้าเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ดำเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๓.๓.๒ ใบสมัค รที่พ ิม พ์จ ากอิน เตอร์เน็ต ให้ต ิด รูป ถ่า ยหน้า ตรงไม่ส วมหมวกและ

ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไร้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ลงลายมือซื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๓

.๓.๓ สำเนาปริญ ญาบัต ร

และสำเนาระเบีย นแสดงผลการศึก ษา (Transcript)

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย่างละ
๓.๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน (ที่ยังไม่หมดอายุ)

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๓.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน

จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๓.๖ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ

จำนวน ๑ ฉบับ

(กรณีซื่อ หรือซื่อสกุลในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

๓.๓.๗ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร

จำนวน ๑ ฉบับ

(สด. ๘ หรือ สด. ๔๓) ถ้ามี
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงวันที่
เดือน ปี พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
๓.๔ ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที หากผู้ใดไม่มาตาม
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๔ ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟ้งและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๓.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนด
เท่าบัน

๓.๗ เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้เข้าสอบออกจากสถานที่สอบโดยพลัน และต้องไม,กระทำ
การใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบีย บและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือยุต ิการสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนิน การสรรหาและเลือ กสรรอาจพิจ ารณา
สั่งงดการให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

/ ๔. ประกาศ...

-๓๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ๑

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีส ิท ธิเข้า รับ การประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๔๖๔ ทางเว็บไซต์ www.oae.go.th หัวข้อ “ประกาศรับ สมัค รงาน” และทาง
เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com
ประกาศ ณ วันที่ \^3
$ 0

.

มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
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เอกสารแบบ ๑
ราย์ซื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
แบบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ \^

เลขประจำตัวสอบ
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เอกสารแนบ ๒
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่

วัน เวลา และสถานที่สอบ

เลขประจำตัว

อุปกรณ์ที่ใข้สอบ

เนื้อหาที่สอบ

สอบ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐0 น.- ๑๒.๐๐ น.

มีนาคม ๒๕๖๔

(5)00(5)

■ (5)0(5)(5)

สอบข้อเขียน ครอบคลุมเนื้อหา ตังนื้

ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงิน

ห้องประชุม ๓ (ขั้น ๓) อาคารนวัตกรรม

■ ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป

๑.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

■ ความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเต!)ร์

๒. นํ้ายาลบคำผิด

และอุปกรณ์เครือข่าย
■ ความรู้ด้านฐานข้อมูล
■ ความรู้ด้านการเขียนชุดคำสั่ง
เวลา ๑๓.๐๐ น. - เวลา ๑๖.๐๐ น.
V

ห้องประชุมศรีสรรพกิจ (ซ้น ๗)

(5)00(5)

- (5)0(ร)(5)

ทดสอบปฏิบัติ ครอบคลุมเนื้อหา ตังนื้
■ การบริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์

อาคารวิสัยทัศน์

และระบบเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Windows
■ ระบบฐานข้อมูล MySQL
■ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ

Python หรือ C บนระบบปฏิบัติการ
Windows
ท , ^ '- ---------------

