ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อ
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และประกาศสำนักงาน
เศรษฐกิจ การเกษตร ลงวัน ที, ๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เรือ ง การเลือ นกำหนดวัน สอบเพื่อ ประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั้น
บัด นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้ม
ของสถานการณ์ค ลีค ลายไปในทางที่ด ีข ึ้น ตามประกาศกรุง เทพมหานคร ลงวัน ที่ ๒๙ กัน ยายน ๒๔๖๔
เรื่อ ง สั่งบิเดสถานที่Iป็บ การ,ช ั่ว คราว (ฉบับที่ ๔๓) ข้อ ๔ ประกอบกับ ประกาศกรุง เทพมหานคร ลงวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๔๖๔ เรื่อง สั่งปีดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที, ๓๓) ข้อ ๘ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เลขประจำตัว
วัน เวลา และสถานที่สอบ
เนื้อหาที่สอบ
อุปกรณ์ที่ใข้สอบ
สอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
®oo® - ๑๐๑๑ สอบข้อเขียน ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
ห้องประชุมศรีสรรพกิจ (ชื้น ๗)
- ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงิน
■ ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป
อาคารวิสัยทัศน์
• ความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - นํ้ายาลบคำผิด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
และอุปกรณ์เครือข่าย
เ ความรู้ด้านฐานข้อมูล
1 ความรู้ด้านการเขียนชุดคำสั่ง
เวลา ๑๓.๐๐ น. - เวลา ๑๖.๐๐ น. ๑๐๐๑ - ๑๐๑๑ ทดสอบปฏิบัติ ครอบคลุมเนื้อหา ตังนี้
ห้องประชุมศรีสรรพกิจ (ชื้น ๗)
* การบริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์
อาคารวิสัยทัศน์
และระบบเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Windows
■ ระบบฐานข้อมูล MySQL
เ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ
Python หรือ C บนระบบปฏิบัติการ
Windows
๑.

๒. ระเบียบ...
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ta. ระเบียบปฏิบ ัต ิเกี่ยวกับ การประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๒.๑ ผู้เข้า สอบต้อ งแต่ง กายสุภ าพเรีย บร้อ ย โดยสุภ าพสตรีส วมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงแบบ
สุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้น ทั้งนี้ ท้ามสวมกางเกงขาสัน กางเกงยีนส์ เสื้อแขนกุด เสื้อยืด รองท้าแตะ รองเท้าฟองนํ้า
๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบตามประกาศนี้
๒.๓ ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานและเอกสารมายื่นในวันสอบ ดังนี้
(๑) บัต รประจำตัว ประขาขน หรือ บัต รประจำตัว เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ ใบอนุญ าตขับ รถ หรือ
หนังสือเดินทาง (Passport) ซี่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประขาขน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่าทั้น (ฉบับจริง)
หากไม่มีบัตรดังกล่าวบัตรใดบัตรหนึ่งข้างต้นมาแสดงในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนิน การสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าท้องสอบ
(๒) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๔ นิ้ว ลงลายมือขื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๓) สำเนาปริญ ญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้
มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย่างละ
จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ
จำนวน ๑ ฉบับ
(กรณีขื่อหรือขื่อสกุลในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
(๗) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร
จำนวน ๑ ฉบับ
(สด.๘ หรือ สด.๔๓) ถ้ามี
ทั้งนี้ส ำเนาเอกสารทุก ฉบับ ใท้ผู้ส มัค รเขียนคำรับ รองว่า “สำเนาถูก ต้อ ง” และลงวันที่ เดือน
ปี พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
๒.๔ ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่ส อบก่อ นเวลาอย่างน้อ ย ๓๐ นาที หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน
เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๔ ผู้เข้า สอบต้อ งเชื่อ ฟัง และปฏิบ ัต ิต ามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้า หน้า ที่
ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๒.๖ ผู้เข้าสอบจะต้อ งเข้ารับ การประเมิน กับ กรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด ำเนิน การประเมิน กำหนด
เท่านั้น
๒.๗ เมือ การสอบเสร็จสิ้น แล้วให้ผู้เข้าสอบออกจากสถานที'สอบโดยพลัน และต้องไม่กระทำการ
ใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ หรือยุติก ารสอบ ทั้ง นี้ คณะกรรมการดำเนิน การสรรหาและเลือ กสรรอาจพิจ ารณาสั่ง งดการให้
คะแนนสำหรับบุคคลนั้น
ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อบีองกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัล
โคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. การประกาศ...
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รท. การประกาศรายขื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะประกาศรายฃื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.oae.go.th และทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com
ประกาศ ณ วันที่
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ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
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เลขาธิการสานก'งานเศรษฐเกํ,จการเกษต*

เอกสารแนบ
ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการปีองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
(๑) ขอให้ผ ู้เข้าสอบสวมใส่ห น้ากากอนามัย (Surgical Mask) ไว้ต ลอดเวลาที่อ ยู่บ ริเวณสนามสอบ
และในห้องสอบ
(๒) ทำความสะอาดมือ ให้ส ะอาดด้ว ยแอลกอฮอล์เจล ก่อ นเข้า ห้อ งสอบ (สำนัก งานเศรษฐกิจ
การเกษตรจะจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้สำหรับผู้เข้าสอบบริเวณหน้าห้องสอบ หน้าห้องนํ้า และจุดบริการอื่น ๆ)
(๓) หากผู้เข้าสอบพบว่าตนเองปวย หรือเริมปวย หรือมือาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ควรพบ
แพทย์เพื่อ เข้ารับ การตรวจรัก ษาตามขั้น ตอนก่อ นวัน สอบข้อ เขีย น และในวัน สอบข้อ เขียนให้แจ้งเจ้าหน้าที่
คุมสอบด้วย
(๔) เข้ารับ การคัด กรอง ตรวจวัด อุณ หภูม ร่างกายของผู้เข้าสอบทุก คน เพื่อ ตรวจคัด กรองร่างกาย
กรณีพบว่าผู้เข้าสอบรายใดมืไข้สูง หรือมีภาวะกลุ่มเสี่ยง ให้ผู้เข้าสอบรายดังกล่าวแยกห้องสอบ โดยสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรได้จัดห้องพิเศษแยกสอบเฉพาะกลุ่มดังกล่าว
(๔) กรณีผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนเข้าห้องสอบทาง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เตรียมห้องสอบแยกให้กับผู้เข้าสอบ
(๖) เพื่อประโยฃน้ฃองส่วนรวมขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการปีองกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

