
  

 
 
 

ประกาศ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

  ตามที่ได้มีประกาศ โรพยาบาลเขาสวนกวาง ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบ ารุง ในต าแหน่ง เจ้าหนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นั้น 
 

  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
      

 
เลขประจ าตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นางสาวสุรัญญา กองส าลี  
002 นางสาวอมรัตน์ สาราษฎร์  

 
 ข)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1  
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา 
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

เลขประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ความรู้ความสามารถเก่ียวกับต าแหน่ง    
เจ้าพนักงานพัสดุ  

วันที ่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  
เวลา 09.00 – 11.30 น. 
     ณ  ห้ อ งป ร ะชุ ม ก ว า งท อ ง 
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 

001 
002 

 
 

 
 
 

  



  

ค) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
                  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

   

 

 ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ให้ผู้สมัครปฏิบัติ
ตามระเบียบ  ดังนี้ 
 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
2.  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้ าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็น

สุภาพชน 
3. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ 
4. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวัน

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

5. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
4.1 ห้ามน าเครือ่งมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดย

เคร่งครัด 
4.5 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
4.6 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว เป็นเวลา    

30 นาท ีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ 

- ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
- ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาว์

ปัญญา ฯลฯ 
- การสื่อสารโดยการพูด ฯลฯ 

(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

วันที ่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
เวลา 13.30 เป็นต้นไป 
     ณ ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 

 



  

4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

4.8 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนดใน   
ตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 

4.9 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะ
ใด จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 

4.10 เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจ าตัวสอบเฉพาะในส่วนที่
ก าหนดให้เท่านั้น 

4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก              
ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ                           

4.13 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบไดอ้นุญาตเท่านั้น 

4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที  
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่
กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  

4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

4.17 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 จ) หน่วยงานโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล      
เขาสวนกวาง และทางเว็บไซต์ที่ https://www.kskhospital.com/ 
 

                        ประกาศ  ณ  วันที่ 3  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
 
 

     
   นายจักรพบ  ป้อมนภา 

           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง 
 

https://www.kskhospital.com/

