ประกาศวิทยาลัยเทคนิคถลาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
-----------------------------------------------ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคถลาง ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลื อกสรรเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ครู รหั ส วิ ช า 102 สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ จ านวน 1 อัต รา และ
สถานศึกษาที่เปิดรับสมัครแห่งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 18 กันยายน
พ.ศ. 2561 นั้น
วิทยาลัยเทคนิคถลาง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกาหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตามตารางสอบดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศักราช
2560
2. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมินของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539
100
สอบข้อเขียน (ภาคเช้า) วิชาที่ 1 และ 2
3. ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยพนั ก งาน
เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันที่ 19 กันยายน 2561
ราชการพ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
ณ ห้อง 1301 ตึกอานวยการ ชั้น 3
พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
4. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของราชการ พ.ศ. 2540
6. ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามรถเฉพาะตาแหน่ง
100
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสสาขา ๑๐๒)
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
สั ม ภาษณ์ (ภาคบ่ า ย) เวลา 13.30 น.
เป็นต้นไป วันที่ 18 กันยายน 2561
1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
100
ณ ตึ ก อ านวยการ ชั้ น 2 ห้ อ งประชุ ม
2. คิดวิเคราะห์
กระดั ง งา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ถลาง (กรณี ที่
3. ความคิดริเริ่มและปฏิบัติไหวพริบ
ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น
4. การสื่อสารโดยการพูด
สมรรถนะไม่ครบทุก รายภายในวันดังกล่าว
วิ ท ยาลั ย ฯจะด าเนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น ใน
วันถัดไป)

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารั บ การประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ โดยวิ ธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
4.5 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.6 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ
ไปแล้วเป็นเวลา 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
4.8 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน
เวลาที่กาหนดในตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัคร
อีก
4.9 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
4.10 เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจาตัว
สอบเฉพาะในส่วนที่กาหนดให้เท่านั้น
4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบ
4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคาตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้
ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
4.13 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใ ช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น
4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทา
คาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว

4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือ ผู้ใ ด
ทุจ ริต หรือ พยายามทุจ ริต อาจไม่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้เ ข้า รับ การประเมิน สมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.17 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่
มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ถลางจะประกาศรายชื่ อ และขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร
ในศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง (หรือทาง Facebook วิทยาลัยเทคนิคถลาง และ
เว็บไซด์วิทยาลัยเทคนิคถลาง www.tlc.ac.th)
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

(นางสาวกชกร บุษราภรณ์)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
วันที่ 19 กันยายน 2561
สถานที่สอบ อาคารอานวยการ ชั้น 3

เลขประจาตัวสอบ
42 01 102 001
42 01 102 002

ตาแหน่งครู รหัสวิชา 102 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องสอบ 1301

ชื่อ – สกุล
นางสาวณัฐฤกตา
สุขจานงค์
นายสิรภัทร
เจ๊ะลาเต๊ะ

หมายเหตุ

