ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบขอเขียน)
และมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ สวนที่ ๓ (สัมภาษณ/)
กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
--------------------------------------------------------------ตามที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ไดมีประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายชื่อผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบขอเขียน) สวนที่ ๑ และ ๒ และมีสิทธิเขารับการ
ประเมิ น สมรรถนะครั้ งที่ ๒ (สั มภาษณ/ ) กํ า หนดวั น เวลา สถานที่ ส อบ และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบเพื่ อ
เลื อกสรรและจั ด จางเป7 น พนั กงานราชการทั่ ว ไป ตํ า แหน งครู วิ ทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี กํ า แพงเพชร
ไดดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไปแลว นั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ (สอบขอเขียน) สวนที่ ๑ และ ๒ และผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ/)
กํ า หนดวั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น สมรรถนะ และระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น สมรรถนะ
ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
สวนที่ ๓ สอบสัมภาษณ
(ผูที่มีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ตองเป7นผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ และสวนที่ ๒
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐)

วัน เวลา และสถานที่
สอบสัมภาษณ/
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ เป7นตนไป
ณ หองประชุมอาคารอํานวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
//ตัวอยางเชน…..

-๒ตัวอยางเชน
๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยมกลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติ
ตนเป7นสุภาพชน
๒. เป7นหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และนําบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให
ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได
๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สวนที่ ๓ (สอบสัมภาษณ/) ตองปฏิบัติดังนี้
๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณ/สื่อสารอิเล็กทรอนิกส/ทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบได
ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
๔.๓ ตองเชื่อฟGงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบโดยเครงครัด
๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น
๔.๕ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบสัมภาษณ/ ในตารางสอบ
ไปแลว ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๔.๖ ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน
เวลา ที่กําหนดในเวลาสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก
๔.๗ เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมได
เขาหองสอบ และตองไมกระทําการใด ๆ อันเป7นการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
๔.๘ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
๔.๙ ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิ์
เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผาน
การเลือกสรรในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร และ/หรือทาง
เว็บไซต/ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร www.kpcat.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุภาพ มณีรัตน/)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร

เอกสารแนบท#ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง รายชื่อผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ)
๑. ตําแหนง ครู รหัสวิชา ๒๐๒ (ชางกลโรงงานและเทคนิคการผลิต)
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป7นตนไป
สถานที่สอบ หองประชุมอาคารอํานวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

เลขประจําตัวสอบ
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ชื่อ - สกุล
นายนัฐพงษ/
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นายสิทธิกร
ใสสอาด
นางสาววราริณี มิ่งภู
นายกริชติศักดิ์ เซียมตะคุ

