
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ 
  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  ในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ   
  และสมรรถนะ  เป็นพนักงานราชการทั่วไป 

-------------------------------- 

  ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสตูล  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป  ลงวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการ
ประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  ในการประเมิน ฯ ใน
วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓  นั้น 

  จังหวัดสตูล  โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  
สถานที่  ในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ 
      ๑.๑ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๑ นายชวลิต  เพชรสลับแก้ว  

๒ ๐๒ นางสาววนิดา  ทองกุ้ง  

 

  ๒. ก าหนดวัน เวลา  และสถานที่ในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ 
  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ตามวัน  เวลา  
และสถานที่ในตารางสอบ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล... 



-  ๒  - 
 

      ๒.๑ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

สมรรถนะ  และวิธีการประเมิน 
วัน  เวลา   

และสถานที่ในการประเมิน 
หมายเหตุ 

๑. ความรู ้
    ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ๑.๒ ความรู้ด้านการผลิต  และ 
          ขยายพันธุส์ัตว์  หรือ  
          พันธุ์พืชอาหารสัตว์  หรือ 
          ด้านการพฒันาฟาร์มเลีย้งสัตว์ 
          และพัฒนาคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์ 

วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
ณ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดสตลู 
 
 
 

 
(โดยวิธีสอบข้อเขียน) 

 
 
 
 
 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
    ๒.๑ ทักษะในด้านการผลิตสตัว์  และ 
          พืชอาหารสัตว์  หรือด้านผสมเทียม 
          หรือการพัฒนาฟาร์มเลีย้งสัตว์ 
          และพัฒนาคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์ 
    ๒.๒ ความสามารถในการถ่ายทอด 
          เทคโนโลย ี
    ๒.๓ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
    ๒.๔ ทักษะในการแก้ปัญหา 

วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
ณ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดสตลู 

 
(โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน) 
 

๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
          (ส าหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ 
          ข้อเขียน  และการทดสอบ 
          ตัวอย่างงาน 
          ตามข้อ ๑  และข้อ ๒ ) 

วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เวลา  ๑๔.๔๕  เป็นต้นไป 
ณ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดสตลู 

 
(โดยวิธีสัมภาษณ์) 

 

  ๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
       ๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรีสวมเสื้อ  
กระโปรง  หรือกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  ,  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอบชายเสื้อไว้ในกางเกง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น  และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 
 
 
 
 
 

๒) เป็นหน้าที่ของ... 



-  ๓  - 
 

          ๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
       ๓) การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีสอบข้อเขียน , วิธีทดสอบตัวอย่างงาน  และ
วิธีสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 - ห้ามน าเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 - ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
 - ต้องเชื่อฟัง  และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดย
เคร่งครัด 
 - ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดไว้เท่านั้น 
 - ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว  ๑๕  นาที  จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 - ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ  และห้องสอบที่ก าหนดให้  ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะใด  จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะ  นั้น 
 - เขียนชื่อ – สกุล  สมรรถนะที่สอบ  ต าแหน่งที่สมัครสอบ  และเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ที่
ก าหนดเท่านั้น 
 - เมื่ออยู่ในห้องสอบ  ขณะสอบไม่พูด  หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอ่ืน  หรือบุคคลภายนอก  และไม่
ออกนอกห้องสอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบ 
 - ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลา  และส่งค าตอบนั้นแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  หรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน  จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
 - แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้  เว้นแต่คณะกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
 - เมื่อก าหนดเวลาและคณะกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุด
ทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ  คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตแล้ว 
 - เมื่อสอบเสร็จแล้ว และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้ออกจาก
ห้องสอบ  ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระท าการใด ๆ  อัน
เป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 - ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้  หรือผู้ใดทุจริต  หรือพยายาม
ทุจริต  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่ง
งดการให้คะแนนก็ได ้
 - ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 
 
 
 
 

๔. จังหวัดสตูล... 



-  ๔  - 
 

  ๔. จังหวัดสตูล  จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่  ๒๑  
ตุลาคม  ๒๕๖๓  ณ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล  หรือเว็บไซต์  http://pvlo-sat.dld.go.th/webnew  

    ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๒ 

 

       นายสุมนชาติ  แสงปัญญา 
     (นายสุมนชาติ  แสงปัญญา) 
         ปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
      ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 


