
 
 
 
 
 

ประกาศกรมการแพทย 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  

และระเบียบเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 

 

ตามประกาศกรมการแพทย ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เปนพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ปฏิบัติงานท่ี สถาบันมะเร็งแหงชาติ นั้น 

กรมการแพทย จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 

ก) รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล 

๑. ๐๐๑ นางสาววรินธร ออนเกลี้ยง 

๒. ๐๐๒ นางสาวธนพร โชติกเสถียร 

๓. ๐๐๓ นางสาวสุธาสิน ี จงใจรัก 

๔. ๐๐๔ นางสาวทิพยรัตน พิพัฒนบวรกุล 

๕. ๐๐๕ นางสาวพัชรา บุญประดิษฐ 

๖. ๐๐๖ นางสาววิลาวัลย กันทะสอน 

 

ข) กําหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 

 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน เวลา และสถานท่ี 

ในการประเมินสมรรถนะ เลขประจําตัวสอบ 

๑. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
(๑๐๐ คะแนน) 
- ความรูเก่ียวกับงานทางหองปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย 
 
วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ  
 

วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ หองประชุมกลุมงานวิจัย 
ชั้น ๔ อาคารดํารงนิราดูร 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 
 

๐๐๑ - ๐๐๖ 

 

 

 

 

 

 

/๒. คุณลักษณะ... 

 



- ๒ - 
 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน เวลา และสถานท่ี 

ในการประเมินสมรรถนะ 
เลขประจําตัวสอบ 

ของผูสมัคร 

๒. คุณลักษณะสวนบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
- เก่ียวกับ การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการ
ท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรม การตัดสินใจ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 
ความรวมแรงรวมใจ การมีมนุษยสัมพันธ 

 
วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ 
 

วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ หองประชุมกลุมงานวิจัย 
ชั้น ๔ อาคารดํารงนิราดูร 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 
 
 
 
 

๐๐๑ - ๐๐๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. ผูสอบตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม คือสุภาพสตรีสวมเสื้อ 
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทา
หุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน 

๒. เปนหนาท่ีของผูสมัครตองทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการ

ออกใหไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจาหนาท่ี
ควบคุมการประเมิน อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได 

๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ 
ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
๔.๒ ควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบ

ไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบแลว 
๔.๓ ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาท่ี

ควบคุมการสอบโดยเครงครัด 
๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น 
๔.๕ ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว 

๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
๔.๖ ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงท่ีสมัครและตามวัน 

เวลาท่ีกําหนดในตารางสอบ ผูท่ีเขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงท่ีสมัครสอบ 

๔.๗ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบท่ีกําหนดให ผูใดนั่งสอบผิด
ท่ีในการสอบสมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น 

 
/๔.๘ เขียนชื่อ... 

 



- ๓ - 

๔.๘ เขียนชื่อ-นามสกุล สมรรถนะท่ีสอบ ตําแหนงท่ีสมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น 

๔.๙ เ ม่ืออยู ในหองสอบขณะสอบไม พูดหรือติดตอกับผู เข าสอบคนอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก และไมออกจากหองสอบเวนแตไดรับอนุญาต และอยูในการดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ี
ควบคุมการสอบ 

๔.๑๐ ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการ
หรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได 

๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใชในการสอบ จะนําออกจากหองสอบไมได 
เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น  

๔.๑๒ เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบใหหยุดทํา
คําตอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบได
อนุญาตแลว 

๔.๑๓ เม่ือสอบเสร็จแลว ตองออกไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน หามติดตอกับผูท่ียัง
ไมไดเขาสอบและตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูท่ียังสอบอยู  

๕. ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได  

๖. ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิ์
เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

กรมการแพทยจะประกาศรายชื ่อและขึ้นบัญชีรายชื ่อผู ผานการเลือกสรร ในวันท่ี       
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ท่ี บอรดชั้น ๕ อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแหงชาติ และทางเว็บไซต 
http://www.nci.go.th/   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕         

(ลงชื่อ)   ธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ 
(นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ) 

ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 
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