ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
---------------------------------------------ตามที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ไดมีประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป0นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน1งครู จํานวน ๑ ตําแหน1ง ๑ อัตรา และ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ในวันที่
๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น
วิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีกํา แพงเพชร จึ งประกาศรายชื่ อผู มี สิ ทธิ์ เ ขารั บ การประเมิ น
สมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ดังต1อไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑
สอบขอเขียน
๑. ความรูความสามารถทั่วไป
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ สวนที่ ๒
๒. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหน1ง

วัน เวลา และสถานที่
สอบขอเขียน ครั้งที่ ๑ ส1วนที่ ๑
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารศูนย;วิทยบริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
สอบขอเขียน ครั้งที่ ๑ ส1วนที่ ๒
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ อาคารศูนย;วิทยบริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
สอบสัมภาษณ;
สอบสัมภาษณ#
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น. เป0นตนไป
(ผูที่มีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ณ หองประชุมอาคารอํานวยการ ชั้น ๒
ตองเป0นผูที่ไดคะแนนผ1านการประเมินสมรรถนะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๑ ส1วนที่ ๑ และส1วนที่ ๒
ไม1ต่ํากว1ารอยละ ๖๐)

-๒ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
ตัวอยางเชน
๑. แต1งกายใหสุภาพ เรียบรอยตามประเพณีนิยมกล1าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและ
ประพฤติตนเป0นสุภาพชน
๒. เป0นหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และนําบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให
ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม1มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม1อนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได
๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน ทดสอบตัวอย1างงาน และ
สอบสัมภาษณ;ตองปฏิบัติดังนี้
๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณ;สื่อสารอิเล็กทรอนิกส;ทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก1อนเริ่มเวลาสอบไม1นอยกว1า ๓๐ นาที แต1จะเขาหองสอบได
ก็ต1อเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
๔.๓ ตองเชื่อฟHงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบโดยเคร1งครัด
๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเท1านั้น
๔.๕ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว
๓๐ นาที จะไม1ไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๔.๖ ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหน1งที่สมัคร และตามวัน
เวลา ที่กําหนดในเวลาสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหน1งจะถูกปรับใหตกและไม1มีสิทธิเขาสอบในตําแหน1งที่สมัครอีก
๔.๗ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบสมรรถนะใด จะไม1ไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
๔.๘ เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหน1งที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กําหนดใหเท1านั้น
๔.๙ เมื่ออยู1ในหองสอบขณะสอบไม1พูดหรือติดต1อกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม1ออกจากหองสอบ เวนแต1จะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๐ ถาสอบเสร็จก1อนเวลาและส1งคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบก1อนจึงจะออกจากหองสอบได
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไม1ได เวนแต1
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท1านั้น

-๓๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบ
จะตองหยุดทันที แต1จะออกจากหองสอบไดต1อเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว
๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดต1อกับผูที่ยังไม1ได
เขาหองสอบ และตองไม1กระทําการใด ๆ อันเป0นการรบกวนผูที่ยังสอบอยู1
๔.๑๔ ผูใดไม1ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผูใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไม1ไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
๔.๑๕ ผูใดไม1มาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล1าว ถือว1าสละสิทธิ์และไม1มีสิทธิ์
เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ1าน
การเลือกสรรในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร และ/หรือทาง
เว็บไซต;ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร www.kpcat.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุภาพ มณีรัตน;)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร

-๑เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ และ ๓ (สอบขอเขียน)
๑. ตําแหนง ครู รหัสวิชา ๒๐๒ (สาขาช1างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต )
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ภาคเชาเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และ
ภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่สอบ ณ อาคารศูนย;วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
หองสอบที่ ๑
เลขประจําตัวสอบ
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๐๕ ๐๒๐๐ ๐๐๐๕
๐๕ ๐๒๐๐ ๐๐๐๖
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