ร่าง

ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (สอบปฏิบัติและสอบข้
) อเขียน
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ตาแหน่ง นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
---------------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตาแหน่ง นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 นั้น
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (สอบปฏิบัติและสอบข้อเขียน) กาหนด วัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะฯ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตามวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะฯ ดังนี้
วันเวลา และสถานที่

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดพะเยา
การทดสอบเสียง
– การอ่านข่าวในพระราชสานัก
100

สอบปฏิบัติ

- การเขียนสารคดีเชิงข่าว (สกู๊ป) ด้านวิทยุ ความยาวไม่เกิน 3 นาที 100
- การเขียนบทความสปอตวิทยุ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที

สอบข้อเขียน

- การอ่านข่าวทั่วไป
- การอ่านบทความ
13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดพะเยา
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง

รวม

200

-๒ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะฯ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้าม สวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้า
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3.ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติและสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้มาสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งผิด
ที่ในการประเมินสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นั้น
4.7 เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครและเลขประจาตัวผู้สมัคร
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.8 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่น
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
4.9 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
4.10 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมินจะนาออกจากห้องประเมินไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
4.11 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทาข้อสอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้
อนุญาตแล้ว

-๓4.12 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินและต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ทียังประเมินอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งนี้
ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติและสอบข้อเขียน) และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
(สอบปฏิบัติและสอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
ในวันจันทร์ที่ 5
พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ https://region3.prd.go.th/phayao/
และบอร์ดประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
ประกาศ ณ วันที่

25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

ศรีอุไร นุกูลกิจบารุง
(นางศรีอุไร นุกูลกิจบารุง)
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

เอกสารแนบท้ายประกาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (สอบปฏิบัติและสอบข้อเขียน)
ตาแหน่ง นักสื่อสารมวลชน
เลขประจาตัวผู้สมัคร

001
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007
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012

ชื่อ – สกุล
นางสาวชิดกมล
ทวีเชื้อ
นายสุริโย
ทองนาค
นายเอกรัตน์
โยแสง
นายศิริมงคล
อร่ามศรี
นางสาวรสริน
ศิริรักษ์
นายต่อพงษ์
วงศ์จันสุ
นายวรพงษ์
ร้อนกาด
นายธนวัต
โสภาสิริโชติวรกุล
นายชีวัธนัย
ต้นปลูก
นางสาวพรไพลิน
เพ็งขะ
นายปิยะพงษ์
คาแสน
นายศักรนนทน์
ขัติย์วงศ์

หมายเหตุ

