
 
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 

 
  ตามท่ีได มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัน กําแพง  ลงวัน ท่ี  10 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65  
เรื่องรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป และวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง กําหนดจะประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น 
  วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง  จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนด 
วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 
 

ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ   
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ข) กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานท่ีในตารางสอบดังนี้ 

 

การสอบ วันเวลา  สถานท่ีสอบ 
การประเมินสมรรถนะสวนท่ี  ๑ 
1. ความรูความสามารถท่ัวไป  
จํานวน ๘๐ ขอ  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

29 พฤษภาคม 2565 
เวลา ๐8.3๐ – ๑0.๐๐ น. 

หอง 2203 อาคาร 2400 
วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 

2. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
จํานวน ๘๐ ขอ  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

29 พฤษภาคม 2565 
เวลา 10.3๐ – ๑2.๐๐ น. 

หอง 2203 อาคาร 2400 
วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 

การประเมินสมรรถนะสวนท่ี  ๒ 
(สัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน 
- มนุษยสัมพันธและการประสานงาน 
- ความคิดวิเคราะห 
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
- การสื่อสารโดยการพูด 
- แฟมสะสมผลงาน 

29 พฤษภาคม 2565 
เวลา 13.3๐ น. เปนตนไป 

หองประชุมชั้น 1 อาคารอํานวยการ 
วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 

 
หมายเหตุ :   1.  ประกาศผลการสอบขอเขียน (สมรรถนะสวนท่ี 1 ความรูความสามารถท่ัวไป และความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง) ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

2.  ผูท่ีผานการประเมินสมรรถนะสวนท่ี 1 ไมต่ํากวารอยละ 60 จึงมีสิทธิ์เขารับการประเมิน
สมรรถนะสวนท่ี 2 สอบสัมภาษณ และแฟมสะสมผลงาน 
 

ค) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ ใหผูสมัครปฏิบัติตามดังนี้ 



๑.   แตงกายใหสุภาพ เรียบรอยตามประเพณีนิยม  กลาวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตน
เปนสุภาพชน 

๒.   เปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีจะตองทราบวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
๓.   ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และนําบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให

ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินสมรรถนะ  
อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได 

๔.   ผูเขาสอบจะตองปฏิบัติตนตามมาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผูเขาสอบทุกคนตองมีหลักฐานผลการตรวจท่ียืนยันวาไมติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ในระยะเวลาไมเกิน 72 ช่ัวโมง กอนการเขาสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK ของ
สถานท่ีตรวจท่ีมีใบรับรองผลตรวจท่ียืนยันจากแพทยมาแสดงกอนเขาสถานท่ีสอบ และไมอนุญาตใหผูติดตาม 
หรือผูท่ีไมเก่ียวของกับการสอบ เขาในบริเวณสนามสอบตามประกาศนี้โดยเครงครัด 

5.   การเขารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบขอเขียน ทดสอบตัวอยางงานและสอบ
สมัภาษณ ตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

5.๑   หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
5.๒   ควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที  แตจะเขาหองสอบ

ไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบแลว 
5.๓   ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ี

ควบคุมการสอบโดยเครงครัด 
5.๔   ตองเขาสอบกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น 
5.5   ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว  

๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
5.6   ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงท่ีรับสมัคร และตาม

วัน  เวลาท่ีกําหนดในเวลาสอบ  ผูท่ีเขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงท่ีสมัคร
อีก 

5.7   ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบท่ีกําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดท่ี
ในการสอบสมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนในสมรรถนะนั้น   

5.8   เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะท่ีสอบ ตําแหนงท่ีสมัครสอบและเลขประจําตัว
สอบเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น 

5.9   เม่ืออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก  
และไมออกจากหองสอบ เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 

5.10  ถาเสร็จกอนเวลาและนําสงคําตอบนั้นแลว  ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได 

5.๑1  แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมไดเวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น 

5.๑2  เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดก็ตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมการสอบอนุญาตแลว 

5.๑๓  ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผูใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณา
สั่งงดใหคะแนนก็ได 



5.๑๔  ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมี
สิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 ง)  วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง  จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะฯ สวนท่ี 2      
ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง และทางเว็บไซตของวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง  
www.skptc.ac.th  

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
     

              
 
 

          (นางสมหวัง    โชติการ) 
  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skptc.ac.th/


 
 

เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 
ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ  
 

  พนักงานราชการ ตําแหนง กลุมงานบริหารท่ัวไป (ครู) 
   วันท่ี  29 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 น. – 12.๐๐ น. 
   สถานท่ีสอบ หองสอบ 2203 อาคาร 2400 วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 
 

เลขประจําตัวสอบ          ช่ือ – สกุล 

14 05 211 001 วาท่ีร.ต.หญิง ชัญญานุช ไชยวงค 
14 05 211 002 นายธนกฤต สายเครื่อง 
14 05 211 003 นายวงศกร   เหมือนเมือง 
14 05 211 004 นายวรายุทธ หลวงกัน 
14 05 211 005 นายอนุรกัษ ยาใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


