
 
 
 

 
 
 

ประกาศศูนย2สุขภาพจิตท่ี ๓ 
เรื่อง  รายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการประเมินความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตําแหน�งนักจิตวิทยาคลินิก  
------------------------------------ 

  ตามท่ีได(มีประกาศศูนย2สุขภาพจิตท่ี ๓ ลงวันท่ี 2 ตุลาคม ๒๕๖3 เรื่อง รับสมัครบุคคล        
เพ่ือเลือกสรรเป9นพนักงานราชการท่ัวไป ในตําแหน�งนักจิตวิทยาคลินิก และจะประกาศรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการ
ประเมินความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖3  นั้น 

  ศูนย2สุขภาพจิตท่ี ๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการประเมินความรู(ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา  สถานท่ีในการประเมินความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบ
ปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต�อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 

1. ตําแหน�งนักจิตวิทยาคลินิก 
 

      เลขประจําตัวสอบ          ชื่อ – สกุล 
       ๑  นางสาวฐานิดา  ชุณหกมลรักษ2 
       ๒  นางสาวนววรรณ  สุขจิตร 
       ๓  นางสาวแพรวพรรณ ถุงทรัพย2 
       4  นางสาวปาริฉัตร  เงินสัจจา 
 

       ท้ังนี้  การประกาศรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการประเมินข(างต(นนี้ ศูนย2สุขภาพจิตท่ี ๓ ได(
ประกาศตามเอกสารและข(อเท็จจริงท่ีผู(สมัครได(รับรองตนเองในใบสมัครว�าเป9นผู( มีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว�าผู(สมัครรายใดมี
คุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งไม�ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิท่ีสมัคร ก.พ. มิได(
รับรองว�าเป9นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว�าผู(สมัครรายนั้นเป9นผู(ท่ีไม�มีสิทธิเข(ารับการประเมิน 

ข)  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2   

        ให(ผู(มีสิทธิ เข(ารับการประเมินความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และ  
ครั้งท่ี 2 ตามวัน เวลา และสถานท่ีในตารางสอบ ดังนี้ 
 
 

ความรู(... 
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ความรู�ความสามารถ ทักษะและ 
สมรรถนะและวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานท่ี 
ในการประเมินฯ 

เลขประจําตัว 
ผู�สมัคร 

 

ครั้งท่ี 1 
ตําแหน�งนักจิตวิทยาคลินิก 
    1. ความรู(ความสามารถท่ัวไป 
    2. ความรู(ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
   
 
- ประเมินโดยการสอบข�อเขียน 
 

 
 

วันท่ี 23 ธันวาคม ๒๕63    
เวลา ๐9.0๐ – 12.00 น. 

ณ ห(องประชุม  
ศูนย2สุขภาพจิตท่ี 3 

 
 

๑ – 4 
 

 

 

ครั้งท่ี 2 
ตําแหน�งนักจิตวิทยาคลินิก 

๑. การมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
๒. บริการท่ีดี 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
๔. การยึดม่ันในความถูกต(องชอบธรรม

และจริยธรรม 
๕. การทํางานเป9นทีม 

 

-  ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ3 
 

 
 

วันท่ี 23 ธันวาคม ๒๕63    
เวลา 13.00 น. 
ณ ห(องประชุม  

ศูนย2สุขภาพจิตท่ี 3 
 

 

 
 

๑ – 4 
 

 
หมายเหตุ  การประเมินครั้งท่ี ๒ จะพิจารณาจากประวัติส�วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และ
พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน รวมท้ังจากการสัมภาษณ2 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด(านต�าง ๆ ท่ีเป9นประโยชน2
ต�อการปฏิบัติหน(าท่ี ความสามารถ ประสบการณ2 บุคลิกภาพ อารมณ2 ความคิดริเริ่มสร(างสรรค2 ความอดทน และ
เสียสละ เป9นต(น 

ค)  ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให�ผู�สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
๑.  แต�งกายให(สุภาพเรียบร(อยตามประเพณีนิยม กล�าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 

กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท(าหุ(มส(น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว(ในกางเกง สวมรองเท(า 
หุ(มส(น และประพฤติตนเป9นสุภาพชน 

๒.  เป9นหน(าท่ีของผู(สมัครจะต(องทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู(
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 
 

3. ต(องนําบัตรประจําตัว... 
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๓.  ต(องนําบัตรประจําตัวผู(สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
เจ(าหน(าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ�ายลายมือชื่อและเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ท่ีปรากฏชัดเจน ไปในวันประเมิน
ความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง เพ่ือใช(แสดงคู�กัน หากไม�มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ(าหน(าท่ีควบคุมการประเมินความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม�อนุญาตให(เข(ารับการ
ประเมินความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได( 

๔.  การเข(ารับการประเมินความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข(อเขียน ต(องปฏิบัติดังนี้ 

๔.๑  ห(ามนําเครื่องมือและอุปกรณ2สื่อสารอิเล็กทรอนิกส2ทุกชนิด เข�าไปใน  
ห�องสอบโดยเด็ดขาด หากนําเข(าห(องสอบจะถือว�าเจตนากระทําการทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไม�
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

๔.๒  ควรไปถึงสถานท่ีสอบก�อนเริ่มเวลาสอบไม�น(อยกว�า ๓๐ นาที แต�จะเข(า
ห(องสอบได(ก็ต�อเม่ือได(รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ(าหน(าท่ีควบคุมการสอบแล(ว 

๔.๓  ต(องเชื่อฟSง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือ  
เจ(าหน(าท่ีควบคุมการสอบโดยเคร�งครัด 

๔.๔  ต(องเข(าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ(าหน(าท่ีดําเนินการสอบกําหนดให(
เท�านั้น 

๔.๕  ผู(เข(าสอบท่ีไปถึงห(องสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบ 
ไปแล(ว ๓๐ นาที จะไม�ได(รับอนุญาตให(เข(าสอบ 

๔.๖  ผู(เข(าสอบจะต(องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห(องสอบท่ีกําหนดให( ผู(ใด   
นั่งผิดท่ีในการสอบความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม�ได(รับคะแนนสําหรับความรู(ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะนั้น 
             ๔.๗  เขียนชื่อ - นามสกุล ความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอบ 
ตําแหน�งท่ีสมัครและเลขประจําตัวสอบเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดให(เท�านั้น  

๔.๘  เม่ืออยู�ในห(องสอบขณะสอบไม�พูดหรือติดต�อกับผู( เข(าสอบอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก และไม�ออกจากห(องสอบ เว(นแต�จะได(รับอนุญาตและอยู�ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ(าหน(าท่ีควบคุมการสอบ 

๔.๙  ถ(าสอบเสร็จก�อนเวลาและส�งคําตอบนั้นแล(ว ต(องได(รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ(าหน(าท่ีควบคุมการสอบก�อน จึงจะออกจากห(องสอบได( 

๔.๑๐  แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใช(ในการสอบจะนําออกจากห(องสอบ
ไม�ได( เว(นแต�คณะกรรมการหรือเจ(าหน(าท่ีควบคุมการสอบอนุญาตเท�านั้น 

๔.๑๑  เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ(าหน(าท่ีควบคุมการสอบให(หยุด
ทําคําตอบจะต(องหยุดทันที แต�จะออกจากห(องสอบได(ต�อเม่ือคณะกรรมการหรือเจ(าหน(าท่ีควบคุมการสอบ       
ได(อนุญาตแล(ว 

๔.๑๒  เม่ือสอบเสร็จแล(ว ต(องไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน ห(ามติดต�อกับผู(ท่ี 
ยังไม�ได(เข(าสอบ และต(องไม�กระทําการใด ๆ อันเป9นการรบกวนผู(ท่ียังสอบอยู� 

 
 

4.13 ผู(ใดไม�ปฏิบัติ... 
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๔.๑๓  ผู(ใดไม�ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินนี้ หรือผู(ใดทุจริต  
หรือพยายามทุจริต อาจไม�ได(รับอนุญาตให(เข(ารับการประเมินความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร อาจจะพิจารณาสั่งงดการให(คะแนนก็ได( 

๔.๑๔  ผู( ใดไม�มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกล�าว ถือว�า        
สละสิทธิ์และไม�มีสิทธิเข(ารับการประเมินความรู(ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้   

  ง)  ศูนย3สุขภาพจิตท่ี ๓ จะประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร ในวันท่ี 
28 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต3 ศูนย3สุขภาพจิตท่ี ๓ www.mhc03.go.th และปHายประชาสัมพันธ3ด�านหน�า
อาคาร ศูนย3สุขภาพจิตท่ี ๓ 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 

(นางสาวสุริ  อุปมนต2) 
ผู(อํานวยการศูนย2สุขภาพจิตท่ี ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


