(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
…………………………………………………………..
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และข้อ 5 ของประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 26 เมษายน 2559
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขั นเพื่ อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ จึงกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน ถ้าผู้ใด
สอบได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง สําหรับวัน เวลา
และสถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ตามวัน เวลา
และสถานที่สอบ ดังนี้
วัน เวลาสอบ
วันอาทิตย์
ที่ 26 มิถุนายน
2559
เวลา 09.00 12.00 น.

ตําแหน่งและวิชาสอบ

เลขประจําตัวสอบ

ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1000000001 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ 1000000110
เฉพาะตําแหน่ง
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สถานทีส่ อบ

อุปกรณ์ทใี่ ช้ใน
การสอบ

โรงเรียนมัธยม
วัดมกุฎกษัตริย์
(ห้องประชุม
นวมินทราชินทู ศิ 1
ชั้น 2 ตึก 5)
กุหลาบวิทยาลัย
ถนนตรีเพชร
(ปากคลองตลาด)
แขวงวังบูร0

ดินสอดํา
เบอร์ 2 หรือ
2B ขึ้นไป,
ปากกา,ยางลบ
เครื่องคํานวณ

3. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบ
เข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบและให้ผู้เข้าสอบนําอุปกรณ์
ที่ต้อ งใช้ใ นการสอบ ตามที่ร ะบุไ ว้ข้า งต้น นี้เ ท่า นั้น ส่ว นกระดาษคํา ตอบจะต้อ งใช้ก ระดาษคํา ตอบที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
/(ข) ระเบียบ...

-2(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
1. การสอบแข่ ง ขั น จะใช้ วิ ธี ส อบข้ อ เขี ย นตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต รและวิ ธี ก าร
สอบแข่งขันทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบของแต่ละวิชา
2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
2.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
2.3 ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
ลายมือชื่อที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบวิชานั้น
2.4 หลักฐานทีต่ ้องยืน่ ในวันสอบภาคความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตําแหน่ง
2.4.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2.4.2 สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ต่อเนื่อง 2 ปี ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี คู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส.
หรืออนุปริญญา
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร
ของสถานศึ กษาใดนั้ น จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรื อระเบีย บที่ เกี่ ย วกั บ การสํ า เร็ จ การศึ กษาตามหลั กสู ต ร
ของสถานศึก ษานั ้น ๆ เป็น เกณฑ์โ ดยจะต้อ งสํ า เร็จ การศึก ษาภายในวัน ปิด รับ สมัค ร คือ วัน ที ่ 6
มิถ ุน ายน 2559 ในกรณีที่ไม่ สามารถนําหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้ อมใบสมัครสอบได้ ก็ใ ห้นํา
หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ สถานศึ กษาออกให้ โดยระบุ สาขาวิ ชาที่ สํ าเร็ จการศึ กษาและวั นที่ ที่ ได้ รั บอนุ มั ติ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน
2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ
1 ฉบับ
2.4.4 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ
2.4.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ
วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
2.5 การสอบข้อเขียน
2.5.1 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
2.5.2 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
2.5.3 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบ ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบ ฯ กําหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนสําหรับวิชานั้น
/2.5.4 ต้องจัดหา...

-32.5.4 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง
นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
2.5.5 ไม่นําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เข้าห้องสอบ
2.5.6 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบ โดยเคร่งครัด
2.5.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
2.5.8 เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุ ค คลภายนอก และไม่ อ อกจากห้ อ งสอบเว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตและอยู่ ใ นความดู แ ลของกรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ
2.5.9 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.5.10 ห้ามนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
2.5.11 เมื่อหมดเวลา กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทําคําตอบ ต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
2.5.12 เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวน
แก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
2.5.13 ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปใน
ห้องสอบโดยเด็ดขาด เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคํานวณ ฯลฯ
ผู้ใ ดไม่ปฏิบัติต ามระเบีย บและวิธีก ารสอบนี้ หรือ ผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจ ริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน
เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นางกฤษณา กฤษณวรรณ)
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน

สําเนาถูกต้อง
(นางสาวพัชรินทร์ ศิริฉันท์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

