
 
 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ             
ตําแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 

................................................................ 
 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ.  2564 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดน่าน กองวิจัยและพัฒนาประมง 
น้ําจืด และกําหนดประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นั้น 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดน่าน  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ การประเมิน
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ข. กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน เวลา และสถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะ 
เลขประจ าตัว

สอบของผู้สมัคร 
ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน (100 คะแนน) 

- ความรู้พื้นฐานด้านการประมง 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่

สําคัญ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2557 และประกาศ
ที่เก่ียวข้อง 
 

วันอังคารที่ 7  ธันวาคม 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดน่าน 

ตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
1. ความรู้ (40 คะแนน) 

มีความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
ความชํานาญ ทักษะ และความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. มนุษย์สัมพันธ์ (20 คะแนน) 
ความมีมนุษยสัมพันธ์  บุคลิกภาพ   
ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์  

วันอังคารที่ 7  ธันวาคม 2564 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดน่าน 
 
 
 
 
 

 



 
สมรรถนะและวิธีการประเมิน วัน เวลา และสถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะ 
เลขประจ าตัว
สอบของผู้สมัคร 

ความรับผิดชอบ อดทน  เสียสละ และ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี 

3. ความคิดริเริ่ม (20 คะแนน) 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา  
ปฎิภาณไหวพริบ  ความคล่องแคล่ว ว่องไว
ในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

4. ทัศนคติและแรงจูงใจ (20 คะแนน) 
ทัศนคติและแรงจูงใจในการทํางาน ความ
กระตือรือร้น  อุดมคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือ
แผนงานของทางราชการ 

  

         

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
(1)  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 

กระโปรงสวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
                           (๒) เป็นหน้าที่ขอผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
                           (3) ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัครและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทาง
ราชการออกให้ ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

                (๔) การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ 
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติดังนี้ 

     4.1 หา้มนําเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าสอบได้ก็

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
 4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
 4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้

เท่านั้น 
 4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางการประเมิน

ไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ                



 
 4.6 ผู้รับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กําหนดให้  ผู้ใด

นั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น 

 4.7 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ 
ตําแหน่งที่สมัคร และเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ท่ีกําหนดให้เท่านั้น 

 4.8 เมื่ออยู่ ในห้องประเมินขณะประเมินไม่พูด หรือติดต่อกับผู้ เข้ารับการ 
ประเมินอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน 

 4.9 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลา และส่งคําตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงออกจากห้องประเมินได้ 

 4.10 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการประเมินจะนําออกจากห้องประเมิน
ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 

 4.11 เมื่อหมดเวลา และคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทํา
คําตอบจะต้องหยุดทันทีแต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมประเมินได้
อนุญาตแล้ว 

 4.12 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 
                            (5) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
                           (6) ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 
                           (7) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดน่าน จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อ 
ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 
ทางเว็บไซตข์องหน่วยงาน https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/rfa-nan 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 
       
 
 
                              (นายคฑาวุธ    ปานบุญ) 
                        ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดน่าน 
                                      ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
                                                          
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศบัญชีรายชื่อรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดน่าน 

     เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวธัญญรัตน์ นิลจอหอ   
002 นางสาวอัณณ์ชญา ยะตั๋น   
003 นายจตุรงค์ วงษาศิล   
004 นางพชรภัทร คําสองสี   
005 นางสาวชฎาพร อินนันใจ   
006 นางสาวพัชรินทร์ อินนันใจ   
007 นางสาวปรางค์ทิพย์ ศรีอักษร   
008 นางสาวยุวดา ยะมงคล   
009 นายภาณุพงศ์ สีนา   
010 นางสาวกรกนก   อินต๊ะจักร   
011 นายพิทวัส เมืองมูล   
013 นางสาวสุภัจฉรี   แสนดวงแก้ว   
014 นายสงบ ริยะ   
015 นางสงกรานต์ ริยะ   
016 นายศุภกฤษ์ ธรรมลังกา   
017 นางสาวสุวิมล พันธุ์ชยพร   
018 นางสาวปภาวดี ไชยยะ   
019 นางสาวสุลาวัลย ์ จันทร์นี   
020 นางสาว ขนิษฐา หมื่นสุตรา   
021 นางสาวนันทนัท ธิวงค์เวียง   
022 นายนันทภพ   ธิวงค์เวียง   
023 นางสาวกนกนิภา   รัตนศิลา   
024 นายรัฐพงค์ มะสัก   
025 นายยุทธการ สามเสน   
026 นางสาวณัฐธิดา กะจันทร์   
027 นายอภิชัย ไชยมงคล   
028 นางสาวอัญชลีพร เตียเจริญ   
029 นางสาววนิดา โนราช   
030 นายเกียรติศักดิ์ พรมผาย   



 

    
    เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

031 นางสาวธนาภรณ์ ท่าช้าง   
032 นางสาวพรชิตา วงค์กองแก้ว   
033 นายจักรี คําก้อน   
034 นายอนุชา จันต๊ะ   
035 นายปิยพงษ์ กรรณิกา   
036 นางสาวภัศญารินท์    โนราช   

    รายช่ือผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

012 นางสาวปฐมาวดี นะติ๊บ คุณสมบัติไม่ตรงกับประกาศรับสมัคร 

    

   

 

 
 

    
     

 
 
 
 
 
 
 
 


