
 

 
 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
เรื่อง  รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 

---------------------------------------------- 
                     ตามท่ี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ได�มีประกาศลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป0นพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน1งครู จํานวน ๑ ตําแหน1ง ๑ อัตรา  และ
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ในวันท่ี 
๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น 
                   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จึงประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�ารับการประเมิน

สมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ  
ดังต1อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ 

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
ให�ผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานท่ีในตารางสอบดังนี้ 
 

สมรรถนะ วัน เวลา และสถานท่ี 
 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  ส�วนท่ี ๑ 
สอบข�อเขียน 
๑. ความรู�ความสามารถท่ัวไป 

 

สอบข�อเขียน  ครั้งท่ี ๑  ส1วนท่ี ๑ 
วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ อาคารศูนย;วิทยบริการ   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  ส�วนท่ี ๒ 
๒.  ความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน1ง 

สอบข�อเขียน   ครั้งท่ี ๑  ส1วนท่ี ๒ 
วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ อาคารศูนย;วิทยบริการ   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 

 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒   
สอบสัมภาษณ# 
(ผู�ท่ีมีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ 
ต�องเป0นผู�ท่ีได�คะแนนผ1านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งท่ี ๑ ส1วนท่ี ๑ และส1วนท่ี ๒ 
ไม1ต่ํากว1าร�อยละ ๖๐) 

 

สอบสัมภาษณ; 
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐น. เป0นต�นไป  
ณ ห�องประชุมอาคารอํานวยการ ชั้น ๒   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

 



 
                                            -๒- 
 
 

ค) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ 
ให�ผู�สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 

ตัวอย�างเช�น 
  ๑.  แต1งกายให�สุภาพ  เรียบร�อยตามประเพณีนิยมกล1าวคือ  สุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรง  
สวมรองเท�าหุ�มส�น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว�ในกางเกง  สวมรองเท�าหุ�มส�นและ
ประพฤติตนเป0นสุภาพชน 
  ๒.  เป0นหน�าท่ีของผู�สมัครจะต�องทราบวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
  ๓.  ต�องนําบัตรประจําตัวผู�สมัคร  และนําบัตรประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให�
ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง  หากไม1มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม1อนุญาตให�เข�ารับการประเมินสมรรถนะก็ได� 
  ๔.  การเข�ารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบข�อเขียน  ทดสอบตัวอย1างงาน  และ
สอบสัมภาษณ;ต�องปฏิบัติดังนี้ 
      ๔.๑  ห�ามนําเครื่องมือและอุปกรณ;สื่อสารอิเล็กทรอนิกส;ทุกชนิดเข�าไปในห�องสอบ 
      ๔.๒  ควรไปถึงสถานท่ีสอบก1อนเริ่มเวลาสอบไม1น�อยกว1า ๓๐ นาที  แต1จะเข�าห�องสอบได�
ก็ต1อเม่ือได�รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการสอบแล�ว 

    ๔.๓  ต�องเชื่อฟHงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุม 
การสอบโดยเคร1งครัด 
      ๔.๔  ต�องเข�าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ�าหน�าท่ีดําเนินการสอบกําหนดให�เท1านั้น 

 

    ๔.๕  ผู�เข�าสอบท่ีไปถึงห�องสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล�ว  
๓๐ นาที จะไม1ได�รับอนุญาตให�เข�าสอบ 
      ๔.๖  ผู�เข�ารับการประเมินสมรรถนะจะต�องเข�าสอบตามตําแหน1งท่ีสมัคร  และตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนดในเวลาสอบ  ผู�ท่ีเข�าสอบผิดตําแหน1งจะถูกปรับให�ตกและไม1มีสิทธิเข�าสอบในตําแหน1งท่ีสมัครอีก 
      ๔.๗  ผู�เข�าสอบจะต�องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห�องสอบท่ีกําหนดให�  ผู�ใดนั่งสอบผิดท่ีใน
การสอบสมรรถนะใด จะไม1ได�รับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น 
      ๔.๘  เขียนชื่อ – นามสกุล  สมรรถนะท่ีสอบ  ตําแหน1งท่ีสมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในท่ีท่ีกําหนดให�เท1านั้น 
      ๔.๙  เม่ืออยู1ในห�องสอบขณะสอบไม1พูดหรือติดต1อกับผู�เข�าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก   
และไม1ออกจากห�องสอบ  เว�นแต1จะได�รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการสอบ 
      ๔.๑๐ ถ�าสอบเสร็จก1อนเวลาและส1งคําตอบนั้นแล�ว  ต�องได�รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการสอบก1อนจึงจะออกจากห�องสอบได� 
                         ๔.๑๑ แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบท่ีใช�ในการสอบจะนําออกจากห�องสอบไม1ได�  เว�นแต1
คณะกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการสอบอนุญาตเท1านั้น 
 



 
-๓- 

 
      ๔.๑๒ เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการสอบให�หยุดทําคําตอบ
จะต�องหยุดทันที แต1จะออกจากห�องสอบได�ต1อเม่ือคณะกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการสอบได�อนุญาตแล�ว 
      ๔.๑๓ เม่ือสอบเสร็จแล�ว ต�องไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน ห�ามติดต1อกับผู�ท่ียังไม1ได� 
เข�าห�องสอบ  และต�องไม1กระทําการใด ๆ อันเป0นการรบกวนผู�ท่ียังสอบอยู1 
      ๔.๑๔ ผู�ใดไม1ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู�ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไม1ได�รับอนุญาตให�เข�ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให�คะแนนก็ได� 
      ๔.๑๕ ผู�ใดไม1มาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล1าว  ถือว1าสละสิทธิ์และไม1มีสิทธิ์
เข�ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 

ง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จะประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีรายชื่อผู�ผ1าน 
การเลือกสรรในวันท่ี  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  และ/หรือทาง
เว็บไซต;ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร www.kpcat.ac.th 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

 (นายสุภาพ   มณีรัตน;) 
       ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑- 

 
เอกสารแนบท�ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 

ลงวันท่ี  ๑๙ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อง รายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ส�วนท่ี ๑ และ ๓ (สอบข�อเขียน) 

 
๑. ตําแหน�ง  ครู    รหัสวิชา  ๒๐๒  (สาขาช1างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ) 

               วันท่ี  ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙   ภาคเช�าเวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และ 
      ภาคบ�ายเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
      สถานท่ีสอบ  ณ อาคารศูนย;วิทยบริการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร    
ห�องสอบท่ี ๑ 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล 

๐๕ ๐๒๐๐ ๐๐๐๑ นายนัฐพงษ;         อุปมาณ 

๐๕ ๐๒๐๐ ๐๐๐๒ นายสิทธิกร          ใสสะอาด 

๐๕ ๐๒๐๐ ๐๐๐๓ นางสาววราริณี      ม่ิงภ ู

๐๕ ๐๒๐๐ ๐๐๐๔ นายกริชติศักด์ิ       เซียมตะคุ 

๐๕ ๐๒๐๐ ๐๐๐๕ นายอนุชา            หมอกมืด 

๐๕ ๐๒๐๐ ๐๐๐๖ นายมานพ            ชูยิ้ม 

๐๕ ๐๒๐๐ ๐๐๐๗ นายสาคร              จารภุาพ 

๐๕ ๐๒๐๐ ๐๐๐๘ นายสมโภช             แสงกล�า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


