
                                       

 

 
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

เรื่อง   รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 
กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 

 

 
  ตามท่ีไดมีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    ลงวันท่ี  27 กุมภาพันธ  2562  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการท่ัวไป ในตําแหนง  ครู    รหัสสาขา    408      
(สาขาวิชาสัตวศาสตรและสัตวรักษ) และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา กําหนดจะประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ     ในวันท่ี  18  มีนาคม  2562   นั้น 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะ  กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมิน
สมรรถนะ ดังตอไปนี้ 

ก)  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 
     ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
ข)  กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ   
     ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานท่ีในตารางสอบ  ดังนี้ 
 

สมรรถนะ วันเวลาและสถานท่ี 
การประเมินสมรรถนะสวนท่ี 1 

1. ความรูความสามารถท่ัวไป 
 
 
 

สอบขอเขียน 
เวลา 09.00-12.00 น. 
วันท่ี 25  มีนาคม 2562 

ณ  อาคารสัตวศาสตร 
 

2. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

การประเมินสมรรถนะสวนท่ี 2    
-  สัมภาษณ 
 
 
 
 

 
สัมภาษณ 

เวลา 09.00 น.เปนตนไป 
วันท่ี  29  มีนาคม  2562 

ณ  หองประชุมตึกอํานวยการ 
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ค) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  กลาวคือ  สุภาพสตรี  สวมเสื้อ  กระโปรง  สวม

รองเทาหุมสน  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสน
และประพฤติตนเปนสุภาพชน  

2. เปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองทราบ  วัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร  และนําบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืน ท่ีทางราชการออกให 

           ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง  หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจาหนาท่ีดําเนินการ 
           สอบอาจ พิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได 

4. การเขารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบขอเขียน ทดสอบตัวอยางงานและสอบ
สัมภาษณตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

4.1 หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา  30  นาทีแตจะเขาหองสอบได 

                ก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบแลว 
4.3 ตองเชื่อฟง  และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือ  เจาหนาท่ีควบคุม 

                การสอบโดยเครงครัด 
                     4.4 ตองเขาสอบกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น 
                     4.5 ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว  
                           30  นาที  จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
                     4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไมได เวนแต 
                           จะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ  
                      4.7  ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ และหองสอบท่ีกําหนดให  ผูใดนั่งสอบผิดท่ี 

                ในการสอบสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น 
          4.8 เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะท่ีสอบ ตําแหนงท่ีสมัครสอบ และเลขประจําตัวสอบเฉพาะ 
                ในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น 
         4.9  เม่ืออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก  
                และไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการ   
                 หรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 

                     4.10  ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว  ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
                           หรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได      
                   4.11 แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบท่ีใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต 
                           คณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น 
                   4.12 เม่ือหมดเวลา และคณะกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ ใหหยุดทําคําตอบ 
                           จะตองหยุดทันที  และจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ี 
                           ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว 
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        4.13 เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน และตองไมกระทําการใด ๆ   
                อันเปนการรบกวนผูท่ียังสอบอยู 
        4.14 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต   
               หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ  และ 
                 คณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 

                  4.15 ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์ 
                          เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้    
     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  จะประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการ 
เลือกสรรและสรรหาประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  ในวันท่ี  27  มีนาคม   2562    ณ วิทยาลัยเกษตรและ 
เทคโนโลยีพังงาตําบลถํ้า อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา  และทางเว็บไซต  www.kaset-phangnga.ac.th 
 

                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  18   มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
              
         
        (นายวิบูลศักดิ์    ศันสนียเมธา) 
           ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
ลงวันท่ี  18  มีนาคม ๒๕62 

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 
 

1. ตําแหนง พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู) รหัสสาขา 408 สาขาวิชาสัตวศาสตรและสัตวรักษ 
วันท่ี 25 มีนาคม 2562        เวลา  09.00 – 12.00  น. 
สถานท่ีสอบ  อาคารสัตวศาสตร 

 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ-สกุล 

3503408001 นายนิธินันท       ลิบลับ 

3503408002 นายประสาร       สังวาลเพชร 
3503408003 นายณัฐวุฒิ         สุทิน 
3503408004 นางสาววิภาวี       แกววิจิตร 
3503408005 นายชนินทรพล     อินทองปาล 
3503408006 นางสาวชุติพร      ทรงเดชะ 
3503408007 นางสาวนงลักษณ   ขาวเรือง 
3503408008 นางสาวศิริวรรณ   เจียรศิริ 
3503408009 นายจักรกฤช       ผดุงทรัพย 
3503408010 นางสาวอรฉัตร     สิทธิเชนทร 
3503408011 นายประเสรฐิพงษ  มงคล 
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