
             

                                                 ประกาศกรมสุขภาพจิต  
เร่ือง รายช่ือผู:มีสิทธิเข:ารับการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตำแหนKง นักวิชาการสาธารณสุข 
หนKวยงาน ศูนยMสุขภาพจิตท่ี ๗  

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

    ตามที่ได:มีประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคล

เพื่อเลือกสรรเปTนพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหนKง นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยMสุขภาพจิตที่ ๗ และ

จะประกาศรายชื่อผู:มีสิทธิเข:ารับการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่    

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ น้ัน 

     กรมสุขภาพจิต จึงขอประกาศรายชื่อผู:มีสิทธิเข:ารับการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ

ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังตKอไปน้ี 

๑. รายชื่อผู-มีสิทธิเข-ารับการประเมินความรู-ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

ตามเอกสารแนบท:าย 

     ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู:มีสิทธิเข:ารับการประเมินข:างต:นนี้ กรมสุขภาพจิตได:ประกาศตาม

เอกสารและข:อเท็จจริงที่ผู:สมัครได:รับรองตนเองในใบสมัครวKา เปTนผู:ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหนKงตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังวKาผู:สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนKง ไมKตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. มิได:รับรองวKาเปTน

คุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวKาผู:สมัครรายน้ันเปTนผู:ไมKมีสิทธิเข:ารับการประเมิน 

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที ่ในการประเมินความรู -ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ 

ให:ผู:มีสิทธิเข:ารับการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

ตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังน้ี 

ความรู-ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะและวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานท่ีสอบ อุปกรณKท่ีใช- 

ในการสอบ 

ประเมินความรู :ความสามารถทั ่วไป และ
ความรู:เฉพาะตำแหนKง โดยการสอบข:อเขียน 
 
 

- สอบข:อเขียน 
วันศุกรMท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห:องประชุมรังสิพราหมณกุล 
รพ.จิตเวชขอนแกKนราชนครินทรM 

- ปากกาสีน้ำเงิน 
- น้ำยาลบคำผิด 
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๓. การประกาศรายชื่อผู-ผNานการประเมินความรู-ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

คร้ังท่ี ๑ และมีสิทธิเข-ารับการประเมินความรู-ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ 

กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู:ผKานการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข:ารับการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

๕ กันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซตM https://mhc7.go.th  หัวข:อ ขKาวรับสมัครงาน  

๔. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู-ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

คร้ังท่ี ๒ 

ให:ผู:ผKานการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข:ารับการประเมิน

ความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณM ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห:องประชุมศูนยMสุขภาพจิตท่ี ๗ 

๕. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู-ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให-

ผู-สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 

๕.๑ แตKงกายให:สุภาพเรียบร:อยตามประเพณีนิยม กลKาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื ้อ 

กระโปรง สวมรองเท:าหุ:มส:น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว:ในกางเกง สวมรองเท:าหุ:มส:น 

และประพฤติตนเปTนสุภาพชน 

๕.๒ เปTนหน:าที ่ของผู :สมัครจะต:องทราบวัน เวลา สถานที ่ในการประเมินความรู :

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

๕.๓ ต:องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให: พร:อมทั้งบัตร

ประจำตัวผู:สมัครไปในวันประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมKมีบัตรใดบัตร

หนึ่ง กรรมการหรือเจ:าหน:าที่ควบคุมการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณา

ไมKอนุญาตให:เข:ารับการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได: 

๕.๔ การเข:ารับการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการ

สอบข:อเขียน ต:องปฏิบัติดังน้ี  

๕.๔.๑ ห:ามนำเครื่องมือและอุปกรณMสื่อสารอิเล็กทรอนิกสMทุกชนิดเข:าไปในห:อง

สอบโดยเด็ดขาด หากนำเข:าห:องสอบจะถือวKาเจตนากระทำการทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะ

ไมKรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

๕.๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกKอนเวลา กรรมการคุมสอบจะเรียกผู:เข:าสอบกKอนเวลา

ประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และให:ผู:เข:าสอบนำอุปกรณMที่ต:องใช:ในการสอบ

ตามท่ีระบุไว:เทKาน้ัน กระดาษคำตอบจะใช:กระดาษคำตอบท่ีศูนยMสุขภาพจิตท่ี ๗ จัดเตรียมไว:ให:โดยเฉพาะ  

๕.๔.๓ ต:องเชื่อฟsงและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ:าหน:าที่

ควบคุมการสอบโดยเครKงครัด 
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 ๕.๔.๔ ผู:เข:าสอบที่ไปถึงห:องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบ

ไปแล:ว ๓๐ นาที จะไมKได:รับอนุญาตให:เข:าสอบ 

๕.๔.๕ ผู:เข:าสอบจะต:องน่ังสอบตามท่ีน่ังและห:องสอบท่ีกำหนดให: ผู:ใดน่ังผิดท่ีในการ

สอบความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไมKได:รับคะแนนสำหรับความรู:ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะน้ัน 

๕.๔.๖ เขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวสอบ วิชาที่สอบ ตำแหนKงที่สมัครเฉพาะ

ในท่ีท่ีกำหนดให:เทKาน้ัน 

๕.๔.๗ เมื่ออยูKในห:องสอบ ขณะสอบต:องไมKพูดหรือติดตKอกับผู:เข:าสอบอื่นหรือ

บุคคลภายนอก และไมKออกจากห:องสอบ เว:นแตKจะได:รับอนุญาตและอยูKในความดูแลของคณะกรรมการ

หรือเจ:าหน:าท่ีควบคุมการสอบ 

๕.๔.๘ ถ:าสอบเสร ็จก KอนเวลาและสKงคำตอบนั ้นแล:ว จะได:ร ับอนุญาตจาก

คณะกรรมการหรือเจ:าหน:าที่ควบคุมการสอบให:ออกจากห:องสอบได: หลังจากเริ่มทำข:อสอบแล:ว ไมKน:อยกวKา 

๖๐ นาที  

๕.๔.๙ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช:ในการสอบจะนำออกจากห:องสอบไมKได: 

เว:นแตKคณะกรรมการหรือเจ:าหน:าท่ีควบคุมการสอบอนุญาตเทKาน้ัน 

๕.๔.๑๐ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ:าหน:าที่ควบคุมการสอบให:หยุด

ทำคำตอบ จะต:องหยุดทันที แตKจะออกจากห:องสอบได:ตKอเมื่อคณะกรรมการหรือเจ:าหน:าท่ีควบคุมการสอบ

ได:อนุญาตแล:ว 

๕.๔.๑๑ เมื่อสอบเสร็จแล:ว ต:องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห:ามติดตKอกับผู:ที่

ยังไมKได:เข:าสอบและต:องไมKกระทำการใด ๆ อันเปTนการรบกวนผู:ท่ียังสอบอยูK 

๕.๕ ผู:ใดไมKปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี ่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู :ใดทุจริต หรือ

พยายามทุจริต อาจไมKได:รับอนุญาตให:เข:ารับการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาส่ังงดการให:คะแนนก็ได: 

๕.๖ ผู:ใดไมKมาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลKาว ถือวKาสละสิทธิ์และไมKมี

สิทธ์ิเข:ารับการประเมินความรู:ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังน้ี 

        ประกาศ ณ วันท่ี            สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

       (นางสาวจุฑามาศ  วรรณศิลปx) 

                                                           ผู:อำนวยการศูนยMสุขภาพจิตท่ี ๗ 

                                                       ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
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ผู-มีสิทธิเข-ารับการประเมินความรู-ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ 

ลำดับ    เลขประจำตัวสอบ   ช่ือ-สกุล 

1   001   นางสาวภคมน  สมศรี 

2   002   นางสาวป}ยรัฐ  เหลKาอุด 

3   003   นางสาวพรทิพยM  คำหล:า 

4   004   นายอติเทพ  ศรีลาพล 

5   005   นางสาวจีรภา  สมบัติมี  

6   006   นางสาวจารุวรรณ เหนือคูเมือง 

7   007   นายธเนศ  นนทMศรีราช   

8   008   นางสาวปsทมพร  กิตติก:อง 

9   009   นางสาวนันทา  คุมคณะ  

10   010   นายณัฐพงษM  สิมศิลา 

11   011   นางสาวพนัชกร  มุมอKอน 

12   012   นางสาวปวิตรา  อภัยวงคM 

13   013   นางสาวพวงผกา  อุทาโพธ์ิ 

14   014   นายกิติโรจนM  นวนบุญ 

15   015   นางสาวเบญจวรรณ มูลอาสา 

16   016   นางสาวสายฝน  สีนอเพีย 

17   017   นางสาวจารุวรรณ เถ่ือนม่ัน 

18   018   นางสาวรุKงทิพยM  มาดี 

19   019   นางสาวศรัณยา  พันธุMโยธา 

20   020   นายฉัตรพงษM  คำเลิศ 

21   021   นายอธิวัฒนM  เยาวกูล  

22   022   นางสาววัชราภรณM รุKงโรจนMพิชัยกุล 

23   023   นางสาวนิษฐเนตรM กาสีชา   

 

   

 

………………………………………………………………………. 

 

รัศมี


