ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคาม่วง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพคาม่วง ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น
วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกาหนดวัน เวลาสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตามตารางสอบดังนี้
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๑
๑. ความรู้ ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒. ความรู้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
เกี่ยวกั บ ความรู้ ความสามารถในการจั ดการเรียนการสอน
(ตามรหัสกลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัคร)

การประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2
๑. ความรับผิดชอบ
๒. ความอดทนและเสียสละ
๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๔. ความสามารถในการสื่อสารได้ดี
๕. มนุษยสัมพันธ์ และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน

วันเวลา
สอบข้อเขียน (ภาคเช้า) วิชาที่ ๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมภูไท วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง
( อาคาร ๑ )
สอบข้อเขียน (ภาคเช้า) วิชาที่ ๒
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมภูไท วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง
( อาคาร ๑ )
สัมภาษณ์ (ภาคบ่าย)
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ( วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง ) (กรณีที่ดาเนินการ
สัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะไม่ครบทุก
รายการภายในวันดังกล่าวสถานศึกษาจะจัดดาเนินการ
สัมภาษณ์ให้แล้วเสร็จในวันถัดไป)

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้
๑.แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง สวมร้อง
เท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมร้องเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒.เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ไปในวันประเมิน

สมรรถนะทุ กครั้ ง หากไม่ มี บั ตรใดบั ตรหนึ่ ง กรรมการหรือเจ้าหน้ าที่ ค วบคุ มการประเมิ นสมรรถนะ อาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
๔.การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดย
เคร่งครัด
๔.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๕ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่รับสมัคร และตามวันเวลาที่กาหนด
ในเวลาสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
๔.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนในสมรรถนะนั้น
๔.๗ เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่
กาหนดให้เท่านั้น
๔.๘ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก
ห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๔.๙ ถ้าเสร็จก่อนเวลาและนาส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๐ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ ใ ช้ ใ นการสอบจะน าออกจากห้ อ งสอบไม่ ไ ด้ เว้ น แต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๑ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบจะต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตแล้ว
๔.๑๒ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบ และ
ต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดให้คะแนนก็ได้
๔.๑๔ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือวาสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.km.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
( นายวาทิช ผ่านสาแดง )
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพคาม่วง

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพคาม่วง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
1. ตาแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ( ครู )
วันเวลา 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
สถานที่สอบ วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง /ห้องสอบ ห้องประชุมภูไท ( อาคาร 1 )
เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ สกุล
100000001 นายพงษ์นเรศ
ตาลวิลาศ
100000002 นางสาวอรัญญา
แจ่มสุวรรณ
100000003 นางสาวตติยา
ประทุมศรี
100000004 นางสาวปาหนัน
เนตรวงศ์
100000005 นายวีระพันธ์
วิชัยภูมิ
100000006 นายทรงวุฒิ
สิมารักษ์
100000007 นางสาววิสุดา
บุบผาพิลา
100000008 นางสาวอนุศรา
ฬานันท์
100000009 นายกันต์
สกุลโพน
1000000010 นายสุรเกียรติ
จะระคร
1000000011 นางสาวสุนทรีย์
กวนเวียงจันทร์
1000000012 นายบรรจบ
โปสาวาท

