-๑-

ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
ตามที่ได้มีประกาศ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตาแหน่งนักกายภาพบาบัดและ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ นั้น
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ตรั ง จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑
-ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
-ทดสอบตัวอย่างงาน

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังวิเศษ

คะแนนเต็ม
ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
(๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบตัวอย่างงาน
(๑๐๐ คะแนน)

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ หรือ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
/สานักงาน....
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวังวิเศษ
ง) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

-๒ครั้งที่ ๒
ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ

การประเมินครั้งที่ ๒
คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับ
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ตาแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังวิเศษ
ภาวะทางอารมณ์
- ทัศนคติ และแรงจูงใจ
- ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาว์
ปัญญา ฯลฯ
- การสื่อสารโดยการพูดฯลฯ
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม

ด้านคุณลักษณะบุคคล
(๑๐๐ คะแนน)

จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุ ภาพเรี ยบร้ อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุ ภาพสตรี สวมเสื้ อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้ น
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็ นหน้าที่ของผู้ สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
๓. ต้องน าบัตรประจ าตั วผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรที่ทางราชการออกให้ไ ปในวัน
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
/๔.การเข้ารับ....
๔. การเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดย
เคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา

-๓๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รั บ
อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔.๗ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กาหนดใน ตาราง
สอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
๔.๘ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใด
จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
๔.๙ เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจาตัวสอบเฉพาะในส่ วนที่
กาหนดให้เท่านั้น
๔.๑๐ เมื่ ออยู่ ในห้ องสอบขณะสอบไม่พู ดหรื อติดต่อกับผู้ เข้ าสอบอื่ นหรือบุ คคลภายนอกและไม่ออกจาก
ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคาตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ
๔.๑๒ แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่ คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น
๔.๑๓ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่
กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือ ผู้ใ ดทุจ ริ ต หรือ พยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับ อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๔.๑๖ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่ าวถือว่าสละสิ ทธิ์ และไม่มีสิ ทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้
/ฉ) สานักงาน...
ฉ) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวังวิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงชื่อ สินชัย รองเดช
(นายสินชัย รองเดช)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

-๔-

เอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงวันที่ .....................................
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด ครั้งที่ ๑
เลขประจาตัวสอบ
๐๐๑
๐๐๒

ชื่อ – สกุล
นางสาวจตุพร เนียมชูชื่น
นางสาวอักษราภัค ฟ้องโหย

ตาแหน่งที่สมัครสอบ
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด

