ประกาศวิทยาลัยการอาชีพละงู
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
--------------------------------ตามที่ ได้ มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพ ละงู ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง รับสมัค ร
บุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็ นพนัก งานราชการทั่ วไป ต าแหน่ง ครู ในรหัสกลุ่ มวิชา 101 (ภาษาไทย) และ
วิทยาลัยการอาชีพละงู กาหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 26 ธันวาคม
2560 นั้น
วิทยาลัยการอาชีพละงู จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กาหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตามตารางสอบดังนี้
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2
สัมภาษณ์

วันเวลา
27 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.
27 ธันวาคม 2560
เวลา 13.30 – 16.30 น.

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้
1. แต่ งกายให้ สุภ าพ เรียบร้อ ยตามประเพณี นิ ย ม กล่ า วคื อ สุ ภ าพสตรี ส วมเสื้ อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ต้องนาบัต รประจาตั วผู้สมัคร และนาบัตรประชาชน หรือบัต รอื่นที่ ราชการออกให้ไปในวัน
ประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
4. การเข้า รั บ การประเมิ น สมรรถนะ โดยวิ ธี ก ารสอบข้อ เขี ย น ทดสอบตั ว อย่ า งงานและสอบ
สัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
/4.2 ควร…

-24.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
4.4 ผู้เข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้ เข้ า สอบที่ ไปถึ งห้ อ งสอบหลั ง จากเวลาที่ ก าหนดเริ่ ม สอบในตารางสอบไปแล้ ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่รับสมัคร และตามวัน
เวลาที่กาหนดในเวลาสอบ
4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนในสมรรถนะนั้น
4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและ
ไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.10 เมื่อทาการสอบแล้วผู้เข้าสอบออกก่อ นต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที
ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
4.11 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบ
จะต้ อ งหยุ ด ทั น ที แต่ จ ะออกจากห้ อ งสอบได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ คณะกรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม การสอบ
อนุญาตแล้ว
4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
ห้องสอบ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุ จ ริต ไม่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ เข้ารับการประเมิ น สมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนิ น การสอบจะ
พิจารณาสั่งงดให้คะแนนก็ได้
4.15 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ละงู จะประกาศรายชื่ อ และขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพละงูและทางเว็บไซต์ http:///www.lc.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

(นางสาวเลิศลักษณ์ สมภู)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
สุพิศตรา/ร่าง/พิมพ์
……………ตรวจทาน

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพละงู
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตาแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครู
101 (ภาษาไทย)

1. ตาแหน่ง ครู
วันเวลา วันที่ 27 ธันวาคม 2560
สถานที่สอบ วิทยาลัยการอาชีพละงู
เลขประจาตัวผู้สอบ
5901101001
5901101002
5901101003
5901101004
5901101005

เวลา 09.00 – 16.30 น.
/ห้องสอบ ห้อง 534

ชื่อ-สกุล
นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
นางสาวเสาด๊ะ
ดลลาหนา
นางวรรณทิชา
รอดเสน
นางสาวซุไรญา
ถิ่นกาแบง
นางสาวศุภกัญญา โอมณี

หมายเหตุ

