ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ตามที่ ได้ มี ป ระกาศวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ลงวั น ที่ 29 มกราคม 2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ตาแหน่ง สาขาพลศึกษา รหัสสาขา 105
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กาหนดจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในวันที่ ๑2 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ก าหนด วั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น สมรรถนะและระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น สมรรถนะ
ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป

วันทีเ่ วลา

ในวันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 223 อาคาร 2 ชั้น 2
๒.ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ในวันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 223 อาคาร 2 ชั้น 2
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ในวันที่ ๑9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- สัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร ๓ ชั้น ๑
ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ไปในวัน
ประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินได้
/๔. การเข้า…

-2๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่ อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
โดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาทีจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๖ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่รับสมัครและตามวัน เวลาที่กาหนด
๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนในสมรรถนะนั้น
๔.๘ เขียนชื่อ – นามสกุล ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๐ ถ้า เสร็ จก่ อนเวลาและนาส่ง คาตอบนั้นแล้ว ต้อ งได้ รับอนุญ าตจากคณะกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ ใ ช้ ใ นการสอบจะน าออกจากห้ อ งสอบไม่ ไ ด้ เ ว้ น แต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการสอบอนุญาตแล้ว
๔.๑๓ ผู้ใดไม่ ป ฏิ บัติ ตามระเบียบปฏิ บัติเ กี่ ยวกั บการประเมิ นสมรรถนะนี้ห รื อ ผู้ ใดทุ จริต หรื อ
พยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ คณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงด
ให้คะแนนก็ได้
๔.๑๔ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.svc.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(นางสาววิภา สามสุวรรณ)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี

เอกสารแทบท้ายประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
๑. ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาพลศึกษา รหัสสาขา 105
ในวันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 223 อาคาร 2 ชั้น 2
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

เลขประจาตัวสอบ
68071050001
68071050002
68071050003
68071050004
68071050005
68071050006
68071050007
68071050008
68071050009
68071050010
68071050011
68071050012
68071050013
68071050014
68071050015
68071050016
68071050017
68071050018
68071050019
68071050020
68071050021

ชื่อ-สกุล
นำยสิทธิกร แก้วฉิมพลี
นำยพูลธรัตน์ เนียมสมบัติ
นำยจิรศักดิ์ ชูทัพ
นำยสุวิชำ วรรณคง
นำงสำวจุฑำภรณ์ ทองวล
นำยปริวัตร บุญกระสินธุ์
นำยณรรถกร เทพพิพิธ
นำยศรำวุฒิ สุดสำย
นำยอภิชำติ อินทวิเศษ
นำยเวสำรัช อนุพงศ์
นำยเสฏฐวุฒิ วุฒิ
นำยธนำยุทธ แสงประดิษฐ์
นำยกิตติศักดิ์ ลัดดำ
นำยสรำวุฒิ มัครมย์
นำงสำวปรีดำ เพ็ชรฉุย
นำยทนงศักดิ์ เพชรรำม
ว่ำที่ ร.ต. ศรำวุฒิ พุ่มนวน
นำงรัชนีพร รำชฉวำง
นำยวันชัย กลิ่นขจร
นำงสำวอุไรวรรณ เขียวมี
นำยพัฒนศักดิ์ มันยู

