
 
 

 
ประกาศกรมการแพทย์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่  
      ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการสถิติ 

---------------------------------------------- 

  ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรร
หาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานที่สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  ไปแล้ว นั้น 

  บัดนี้ กรมการแพทย์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และประเมิน
ด้านความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการสถิติ 
       ๑.๑ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และประเมินด้าน
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  จ านวน 8 ราย 
   001  นายปัญญา  วโรนิธิภาส 
   002 นางสาวจินทภา  ฮวบสมบูรณ์ 
   003 นางสาวสุดารัตน์  หอยมณี 
   004 นางสาวบัณฑิตา  คงไชย 
   005 นายอาทิตโย  พูลรักษ์ 
   006 นางสาววิมณฑา  สวนพลู 
   007 นางสาวสริตา  บัวแก้ว 
   008 นางสาวชมบงกช  ทองประเสริฐ 

๒. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และประเมินด้าน
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในวันที่  21 สิงหาคม  2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 4 ตึกอ านวยการ 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถ และประเมินความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

ความรู้ความสามารถ  
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ 
เลขประจ าตัวสอบ 

ของผู้สมัคร 
 ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (10๐ คะแนน) 
    วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน 

วันที่ 21 สิงหาคม ๒๕63 
เวลา ๐๙.0๐ – ๑0.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 7 ชั้น 4        
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

เลขที่ 00๑ – 006 
และเลขท่ี 008 
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ความรู้ความสามารถ  
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ 
เลขประจ าตัวสอบ 

ของผู้สมัคร 
2. ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (10๐ คะแนน) 
   วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน 

เวลา 1๐.3๐ – ๑2.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 7 ชั้น 4        
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

เลขที่ 00๑ – 006 
และเลขท่ี 008 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร คะแนนเต็ม 300 คะแนน 
(๑)  ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (100 คะแนน) (โดยการสอบข้อเขียน) 

   - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
   - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ 
   - ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

 (2)  ประเมินด้านความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน) (โดยการสอบข้อเขียน) 
   - ความรู้เฉพาะต าแหน่งด้านคณิตศาสตร์และสถิติ และเวชระเบียน 
       (3)  ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล 100 คะแนน (โดยการสอบสัมภาษณ์) 
   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น        
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม  ความคิดเชิงวิเคราะห์ การสืบเสาะหาข้อมูล         
ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 

4. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง              
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  ๒. เป็นหน้าที่ของผู้ เข้าสอบจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินคว ามรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
  ๓. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน                 
ต้องปฏิบัติ ดังนี้  
   (1) ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
   (2) ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการประเมินแล้ว 
   (3) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินอย่างเคร่งครัด 
   (4) ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 
   (5) ผู้มาสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ 
นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
   (6) ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด
ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในต าแหน่งที่
สมัครอีก 
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   (7) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่ง
ผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะนั้น 
   (8) เขียนชื่อ ชื่อสกุล ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่
สมัคร และเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
   (9) เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าประเมินอ่ืน                   
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่ได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ               
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน 
   (10) ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ          
หรือเจ้าหน้าที่ท่ีควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 
   (11) แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมินจะน าออกจากห้องประเมินไม่ได้           
เว้นแต่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 
   (12) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท าตอบ 
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว 
   (13) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบและต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 
  ๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร อาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
  ๕. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

5. ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  กรมการแพทย์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ภายในวันที่ 26 สิงหาคม    
๒๕63  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ ชั้น ๒ ตึกอ านวยการ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี และทางเว็บไซต์   www.pmnidat.go.th 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซึ่ งถือว่ามีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งครั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัคร
ของผู้สมัครสอบภายในวัน และเวลาที่ก าหนดในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ  
หรือตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบราย
นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น 

   ประกาศ  ณ  วันที่  18  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

            
 (นายสรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนา) 

ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการแพทย์ 

http://www.pmnidat.go.th/

