
  
 
 
 
  
 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
    

  ตามที่ได้มีประกาศ  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2565  เรื่อง รับสมัครบุคคล            
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในต าแหน่ง พนักงานบริการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ             
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ  ในวันที่  7  มิถุนายน  2565  นั้น 
  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ           
และสมรรถนะ ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 ข)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่   1  ตามวัน             
เวลา    และสถานที่ ดังนี ้

ต าแหน่ง  พนักงานบริการ  จ านวน  1  อัตรา 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

เลขประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

การประเมินครั้งที่  ๑ 
-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 

8  มิถุนายน  2565 
เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
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ค) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1  
หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ครั้งที่  1  และมีสิทธิ์เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่  2   
ในวันที่  8  มิถุนายน  2565  เวลา  13.00 น.   ณ  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   
 
 
 
 
 
 

/ง) ก าหนดวัน... 



  
 ง)  ก าหนดวัน เวลา และสถานทีใ่นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที ่2   
  ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  1  เข้ารับการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ  ครั้งที่  2  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะและสมรรถนะ  ดังนี้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

เลขประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

การประเมินครั้งที่  2 
- บุคลิกภาพท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะ 
  ทางอารมณ ์
- ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ฯลฯ 
- การสื่อสารโดยการพูด 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

8  มิถุนายน  2565 
เวลา  13.30 น.   

ณ  ห้องประชุมชั้น 2 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 

 

 จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน         
เป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ     
และสมรรถนะ 

3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไป             
ในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง 
กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 ห้ามน าเครือ่งมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ      

ได้ก็ต่อเมือ่ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ

ประเมินโดยเคร่งครัด 
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
4.5 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็น

เวลา 30 นาท ีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 
 
 

/2.7 ผู้เข้ารับการประเมิน... 
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4.7 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด

ในตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่
สมัครอีก  

4.8 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 

4.9 เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจ าตัวสอบเฉพาะ         
ในส่วนทีก่ าหนดให้เท่านั้น 

4.10 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออก
จากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ 

4.11 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ       

4.12 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น 

4.13 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบจะต้อง
หยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ได้อนุญาตแล้ว 

4.14 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และ
ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  

4.15 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการ  
ด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

4.16 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 

 ฉ) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จะประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
ในวันที่  9  มิถุนายน  2565  ณ  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ.25645  

 
(นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 



  
เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ลงวันที ่ 7  มิถุนายน  2565 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 
 

ต าแหน่ง  พนักงานบริการ จ านวน 1 อัตรา  (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานการพยาบาล) 
 

 
เลขประจ าตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 
 

นายสุธน   เที่ยงตรง 
 

 

 


