ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
อาศัย อำนาจตามความในข้อ ๔ ของหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน
การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ และรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การสอบแข่ง ขัน ของหนัง สือ สำนัก งาน ก.พ. ที่
นร ๑๐ ๐๔ /ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖ และข้อ ๖ ของประกาศสำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการในตำแหน่ง
เจ้าพนัก งานเครื่อ งคอมพิวเตอร์ป ฏิบ ัต ิงาน สำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตร จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
๑. ให้ผู้ส มัค รสอบเข้าสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งก่อน
ถ้าผู้ใดสอบได้ค ะแนนไม่ต ากว่าร้อยละ ๖๐ จึง จะมีส ิท ธิเข้าสอบแข่งขัน เพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะประกาศให้ทราบใบภายหลัง
๒. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง ตามวัน
เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

วันที่ ๔ เมษายน ๒๔๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
๑. วิขาความรู้พื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. วิขาความรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่ง
ของระบบปฏิบัติการ การ
บำรุงรักษาและแก้ไขบีญหา
ข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ และ
การจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up)
และการกู้คืนข้อมูล (Restore)
ในระบบคอมพิวเตอร์
๓. วิขาความรู้ความสามารถใน
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารข้อมูล

เลขประจำตัว สถานที่สอบ
สอบ
(9)000(9) — ห้องประชุม ๑
๑๐๐๐๖
ชั้น ๓ อาคาร
นวัตกรรม
สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร

อุปกรณ์ที่ใข้
ในการสอบ
ปากกา
ไม้บรรทัด
นํ้ายาลบคำผิด
ดินสอ
ยางลบ

(ข) ระเบียบ...

- ๒(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบแข่ง ขัน จะใช้ว ิธ ีส อบข้อ เขีย น ทดสอบการปฏิบ ัต ิง าน หรือวิธีท ดสอบ
อย่างอื่นก็ได้ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้ผู้เช้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ
และวิธีการสอบของแต่ละวิชา
๒. ให้ผู้เช้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเปีนสุภาพซน
๒.๒ เปีนหน้าที่ของผู้เช้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวประซาซน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมี รูปถ่าย
ลายมือซื่อ และเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลักซัดเจน หรือใบอนุญาตซับรถที่มีเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) มาในวันสอบ หากไม่ม ีบ ัต รหรือเอกสารตังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ
จะไม่อนุญ าตให้เช้าสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัว ประซาซน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผูส้ อบรายนั้นจะต้องถูกยุติการสอบ
๒.๔ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียน)
(๑) ผู้ส มัค รสอบควรไปถึง สถานที่ส อบก่อ นเริ่ม เวลาสอบแต่ล ะวิช าไม่น ้อ ยกว่า
๓๐ นาที แต่จะเช้าห้องสอบไต้ก็ต่อเมื่อไต้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
(๒) ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่ไต้รับอนุญาตให้เช้าสอบ
(๓) ผู้ส มัค รสอบจะต้อ งนั่ง สอบตามที่น ั่ง สอบและห้อ งสอบที่ค ณะกรรมการ
ดำเนิน การสอบๆ กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ห รือผิดห้อ งสอบในวิฃ าใดจะไม,ไต้ร ับ การตรวจให้ค ะแนน
สำหรับวิซานั้น
(๔) ผู้สมัครสอบต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไวิในตารางสอบ
ไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๔) ไม่นำตำรา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเช้าไปในห้องสอบ เว้นแต่ตำรา
หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งกำหนดให้จัดหาเองในข้อ (๔) และที่กรรมการออกข้อสอบประจำวิซาไต้
กำหนดให้นำเช้าห้องสอบไต้ และไต้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
(๖) เชื่อฟ้งและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัด
(๗) ภายในเวลา ๖๐ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ไต้
เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๘) เขียนเลขประจำตัวสอบแทนซื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตอบข้อสอบ และ
ให้เขียนเลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น ห้ามเขียนซื่อลงบนกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด
(๙) เมื่อ อยู่ใ นห้อ งสอบ ขณ ะสอบไม่พ ูด หรือ ติด ต่อ กับ ผู้เ ช้า สอบอื่น หรือ
บุค คลภายนอก และไม่อ อกจากห้อ งสอบเว้น แต่จ ะไต้ร ับ อนุญ าตและอยู่ใ นความดูแ ลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๑๐) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
(๑๑) ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม'ประสงค์จะสอบต่อไปในวิซาใด เมื่อส่งคำตอบ
วิซานั้นแล้ว ต้องไต้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบไต้

(๑๒) แบบทด...

-๓(๑๒) แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบ
จะนำออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจำวิชาหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๓) เมื่อ หมดเวลา และกรรมการหรือ เจ้า หน้า ที่ค ุม สอบสั่ง ให้ห ยุด ทำคำตอบ
ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบใต้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
(๑๔) เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม,ทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๒.๔ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงนาฬิกาสมาร์ทวอทซ์
เช้าไปในห้องสอบ
๒.๖ การสอบแช่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(๑) ไปถึง สถานที่ส อบตามเวลาที่ก ำหนดไว้ ผู้ใ ดไปถึง สถานที่ส อบภายหลัง ที่
การสอบไต้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไมให้เข้าสอบไต้
(๒) ต้อ งเชื่อ ฟ้ง และปฏิบ ัต ิต ามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้า หน้า ที่
ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
(๓) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดไห้เท่านั้น
(๔) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ไต้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก'ผู้ที่ยังสอบอยู่
ผู้ใดไม,ปฏิบ ัต ิต ามระเบียบเกี่ยวกับ การสอบนี้ห รือ ผู้ไดทุจ ริต หรือ พยายามทุจริต อาจไมใต้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนิน การสอบแช่งขัน จะพิจ ารณาสั่งงดการให้ค ะแนนเฉพาะวิช าใด
วิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ไต้
ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)เพื่อความปลอดภัย
ของผู้เข้าสอบแช่ง ขัน เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้งบุค คลเข้ารับ ราชการในตำแหน่งเจ้าพนัก งานเครื่อ งคอมพิว เตอร์
ปฏิบ ัต ิง าน จึง ขอความร่ว มมือ ท ุก ท ่า น ส วม ห น ้า ก าก อน าม ัย /ห น ้า ก าก ผ้า เพื่อ ป้อ งกัน และควบคุม
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ประกาศ ณ วันที่ รทํ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายฉันทานนท์ วร?ณเซ'จร)

เสราธการสำนักงานเศรษทวิจการเกษตr

