
 
 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดชัยนาท 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ก้าหนดวัน เวลา สถานที่  

ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ต้าแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 
..................................................... 

 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่  22 มีนาคม  2564  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ค าสั่งกรมประมง ที่ 203/2564 2564  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  โดยก าหนดรับสมัครระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดชัยนาท  
และประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดชัยนาท  ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง รายชื่อ                  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงาน
ราชการทั่วไป นั้น  
 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดชัยนาท  ได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะพนักงาน
ราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน) ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว          
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ก าหนด วัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน) 
ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 
  เลขประจ าตัวสอบ    ชื่อ – สกุล 

 015    นายพงศ์ทวี  สุนิมิต 
 017    นายเทวัญ  มั่นนวม 
 028    นางสาววิมลรัตน์ มูลสนธิ ์
 034    นางสาวสุปราณี ภู่สิน 
 038    นายกิตติภพ  กระแหน่ 
     
 
 

ข. ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ าจืดชัยนาท  รายละเอียด วัน  และเวลาในตารางสอบ ดังนี้ 
 
 
         
 
         / ต าแหน่ง ... 
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สมรรถนะและวิธีการประเมิน วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ 

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ 

 
สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
1. ความรู้ (40 คะแนน) 
 - มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
ช านาญ ทักษะ และความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มนุษยสัมพันธ์ (20 คะแนน) 
 - ความมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา  
วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับผิดชอบ อดทน 
เสียสละ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี 
3. ความคิดริเริ่ม (20 คะแนน) 
 - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ปฏิภาณ
ไหวพริบ ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบปัญหา 
แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
4. ทัศนคติและแรงจูงใจ (20 คะแนน)  
 - ทัศนคติและแรงจูงใจในการท างาน ความ
กระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานของทางราชการ 
 

ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564  
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

 
- 

 

 

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้  

1.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
3.  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครและบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้    

ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง  เพื่อใช้แสดงคู่กัน  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

4.  การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็

ต่อเมือ่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

โดยเคร่งครัด 
 

/ 4.4 ต้องเข้าสอบ ... 
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4.4  ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมสอบก าหนดให้เท่านั้น. 
 4.5 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ  
 4.6 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ

ประเมินสมรรถนะ 

 4.7 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ   
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งหรือทุกสมรรถนะก็ได้ 

 4.8 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องการเกี่ยวกับการแร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด ดังนี้ 

  4.8.1  ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) หรือหน้ากากผ้า ชนิด             
ที่ไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งใด ๆ ไว้ตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสนามสอบและในห้องสอบ 

  4.8.2  ผู้ เข้าสอบทุกคนต้องวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือก่อนเข้าห้องสอบ ในกรณี            
ที่ผู้เข้าสอบมีไข้ ร่วมกับไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ หรืออุณหภูมิร่างการมากกว่า 37 องศา ทางศูนย์ฯ จะพิจารณา
จัดห้องสอบพิเศษ แยกจากห้องสอบปกติ 

  4.19.3 หากผู้เข้าสอบพบว่าตนเองป่วย หรือเริ่มป่วย หรือมีอาการของโรคระบบทางเดิน
หายใจ ควรเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอนก่อนวันสอบสัมภาษณ์ และในวันสอบสัมภาษณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบด้วย 

 

ง. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดชัยนาท จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เมื่อได้รับการตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดชัยนาท 
    

       ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน เมษายน พ.ศ.  2564 
 
     
 
      (นายวรวิทย์  พรหมปากดี) 
             ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดชัยนาท 
 
 


