สําเนาคูฉบับ

ประกาศโรงพยาลบาลบุงคลา
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามประกาศโรงพยาบาลบุงคลา เรื่อง ประกาศรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปน ลูกจาง
(จางเหมาบริการ) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 25๖4 โดยรับสมัครระหวางวันที่ 1-7 กรกฎาคม ๒๕๖4 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครสิ้นสุดแลว โรงพยาบาลบุงคลา จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตําแหนงพนักงานเวชสถิติ
เลขประจําตัวผูสมัคร
00๑

ชื่อ – สกุล
นางสาวกุลณัฐ

หอมสมบัติ

ข) ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เขารับการ
ประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรู ความสามารถทั่วไปและความสามารถ
เฉพาะตําแหนง
การประเมินครั้งที่ 2
-สัมภาษณ

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ

หมายเหตุ

วันที่ 13 กรกฎาคม 25๖4
เวลา 09.๐0 – 12.00 น.
ณ หองประชุมโรงพยาบาลบุงคลา
ชั้น 2
วันที่ 13 กรกฎาคม 25๖4
เวลา 13.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมโรงพยาบาลบุงคลา
ชั้น 2

สอบขอเขียน

สอบ
สัมภาษณ

ค) ระเบียบ/......

ค) ระเบียบปฏิบัติเ กี่ยวกับ การประเมิน ความรู ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แตง กายใหส ุภ าพเรีย บรอ ยตามประเพณีน ิย ม กลา วคือ สุภ าพสตรี สวมเสื ้อ
กระโปรง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและ
ประพฤติตนเปนสุภาพชน
๒. เปน หนา ที ่ข องผู ส มัค รจะตอ งทราบ วัน เวลา สถานที ่ใ นการประเมิน ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให
ไปในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได
๔. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน
ตองปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ หามนําเครือ่ งมือและอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
๔.๒ ควรไปถึง สถานที ่ป ระเมิน กอ นเริ ่ม เวลาประเมิน ไมน อ ยกวา ๓๐ นาที
แตจะเขาหองสอบได ก็ตอเมือ่ ไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว
๔.๓ ต องเชื่ อ ฟง และปฏิ บั ติ ต ามคํา สั่ งและคํา แนะนํ าของกรรมการหรื อ เจ า หน า ที่
ควบคุมการประเมินโดยเครงครัด
๔.4 ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น
๔.5 ผูเขาสอบทีเ่ ดินทางไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป
แลวเปนเวลา ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๔.6 ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไมได
เวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
๔.7 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลา
ทีก่ ําหนดใน ตารางสอบผูสอบที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก
๔.8 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบสมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
๔.9 เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและ เลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในสวนที่กําหนดใหเทานั้น
๔.10 เมื่ อ อยู ใ นห อ งสอบขณะสอบไม พู ด หรื อ ติ ด ต อ กั บ ผู เ ข า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอกและไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบ
๔.๑1 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบนั้นแลว จะออกจากหองสอบได
ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
๔.๑2 แบบทดสอบ กระดาษคํ าตอบที่ใ ช ในการสอบจะนํ า ออกจากห อ งสอบไม ไ ด
เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตเทานั้น

/๔.๑3 เมื่อหมด

๔.๑3 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ ใหหยุดทําคําตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว
๔.๑4 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ
และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
๔.๑5 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต
หรือพยายามทุจ ริต อาจไมไดรับ อนุญาตใหเ ขารับ การประเมิน สมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
๔.๑6 ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์
เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) โรงพยาบาลบุงคลา จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 25๖4 ณ บอรดประชาสัมพันธของโรงพยาบาลบุงคลา และทาง
เว็บไซตโรงพยาบาลบุงคลา http://www.bungklahospital.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 25๖4

(นายชัยพฤกษ วรเริ่มสกุล)
นายแพทยชํานาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม) รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุงคลา

