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ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
---------------------------------------------ตามทีไ่ ด้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น
กรมการแพทย์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก.) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
เลขที่ประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
01
นางสาวนภัสกมล
วิจารณ์ปรีชา
02
นางสาวชยาภรณ์
ใสกระจ่าง
03
นายสรายุทธ
พินยะเพียร
04
นางสาวกชกร
ปลั่งศรี
05
นางสาวปัทมวรรณ
ลิมปนเวทยานนท์
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ
วันที่ / วิชาที่สอบ
ตาแหน่ง
วันที่ 17 ธันวาคม 2562
เวลา 09. 00 น.
(1) ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป 1. นักประชาสัมพันธ์
- ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์
และสรุปเหตุผล
- วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศ
ไทย เป็นต้น
(๒) ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน

หมายเหตุ

สถานที่สอบ

ณ ห้องประชุม ชั้น 11
อาคารสถาบันสุขภาพเด็กฯ

ค.) ระเบียบปฏิบัติ...

-๒ค.) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้ สุ ภาพเรี ยบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุ ภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเท้ า
หุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบั ตรที่ทางราชการออกให้
ไปวันที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัต รหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการข้อสอบ
เขียนและการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสนามที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไป
แล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กาหนดใน
ตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตาแหน่ง
ที่สมัครอีก
4.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่ง
ผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะนั้น
4.8 เขียนชื่อ-นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตาแหน่งที่สมัครและ
เลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมิน ขณะประเมินไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่นหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่ได้รับอนุญาต และอยู่ในการดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินฯ
4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
4.11 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมิน จะนาออกจากห้องประเมินไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
4.12 เมื่ อหมดเวลาและคณะกรรมการหรื อเจ้ าหน้ า ที่ ควบคุ มการประเมิ นให้ ห ยุ ดท า
แบบทดสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินได้อนุญาตแล้ว
4.13 เมื่อสอบเสร็จ...

-๓4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการ
ประเมิน และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารั บการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ง) กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตามลาดับ
คะแนนสอบ ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และทางเว็บไซต์ www.childrenhospital.go.th โดยบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจ
ไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายอดิศัย ภัตตาตั้ง)
ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

