ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยูรพาปราจีน
เรือ่ ง รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ
ในการลัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชัว่ คราว (ตำแหน่งครูพเิ ศษสอน)
ตามที่ไ ด้ม ีป ระกาศวิท ยาลัย เทคนิค บูร พาปราจีน ลงวัน ที่ ๔ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อ ง รับ สมัค รสอบคัด เลือ กบุค คลเป็น ลูก จ้า งชั่ว คราว (ตำแหน่ง ครูพ ิเศษสอน) และวิท ยาลัย เทคนิค บูร พา
ปราจีน กำหนดประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น
วิท ยาลัย เทคนิค บูร พาปราจีน จึง ขอประกาศรายซื่อ ผู้ม ีส ิท ร์เข้า รับ การประเมิน สมรรถนะ
ตามกำหนดวัน เวลา สถานที่โนการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบ้ติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ก) รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ

วัน เวลา

การประ.เมินสมรรถนะ
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบทฤษฎี และ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
สอบปฏิบัติ (ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๒. สัมภาษณ์พ ร้อมทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง (ทดสอบสอน)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ประกา.ศเฒการป.ระเมินสมรรถนะ

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวการประเมิน สมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้
๑. แต่งกายให้ส ุภ าพ เรีย บร้อ ยตามประเพณีน ิย ม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง

สวมรองเท้าทุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดขายเสื้อไว้ในกางเกงสวมร้องเท้าทุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพขน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ต้อ งนำบัต รประจำตัวประขาขน หรือ บัตรอื่น ที่ราขการออกให้ไปในวัน ประเมิน สมรรถนะทุกครั้ง
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ค วบคุม การประเมิน สมรรถนะ อาจพิจ ารณาไม่อ นุญ าต
ให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับ การประเมิน สมรรถนะ โดยวิธ ีการสอบข้อ เขียน ทดสอบตัว อย่างงานและสอบสัม ภาษณ์
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกขนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ ต้อ งเชื่อ พิง และปฏิบ ัต ิต ามคำสั่ง และคำแนะนำของคณะกรรมการหรือ เจ้า หน้า ที่ค วบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด

๔ .๔

ผู้เข้าสอบ...

-๒-

๔.๔ ผู้เข้าสอบกับ คณะกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด ำเนิน การสอบกำหนดให้เท่านั้น ที่ม ีส ิท ธี้เข้าห้อ ง
สอบ
๔.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงหน้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่ม สอบในตารางสอบไปแล้ว ๓0 นาที
จะไมใด้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๖ ผู้เข้า รับ การประเมิน สมรรถนะจะต้อ งเข้า สอบตามตำแหน่ง ที่ร ับ สมัค ร และตามวับ เวลาที่
กำหนดในเวลาสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทสิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก
๔๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่น ั่งสอบและห้องสอบที่ก ำหนดให้ ผู้Iดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะใด จะไมใต้รับคะแนนในสมรรถนะนั้น
๔.๘ เขียนซื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่ส อบ ตำแหน่ง ที่ส มัค รสอบและเลขประจำตัว สอบเฉพาะ
ในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พ ูดหรือติดต่อกับ ผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอกและไม,ออก
จากห้องสอบ เว้น แต่จะไต้รับ อนุญ าตจากคณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ค วบคุม การสอบ
๔.๑๐ ถ้า เสร็จ ก่อ นเวลาและนำส่ง คำตอบนั้น แล้ว ต้อ งไต้ร ับ อนุญ าตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ค วบคุม การสอบก่อ นจึงจะออกจากห้อ งไต้
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใ ช้ใ บการสอบจะนำออกจากห้อ งสอบไม่ไ ต้เ ว้น แต่
คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ค วบคุม การสอบอนุญ าตเท่านั้น
๔.๑เอ เมื่อ หมดเวลาคณะกรรมการหรือ เจ้า หน้า ที่ค วบคุม การสอบให้ห ยุด ทำคำตอบจะต้อ งหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบไต้ก็ต ่อ เมื่อ คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม การสอบอนุญ าตแล้ว
๔.๑๓ ผู้ใ ดไม่ป ฏิบ ัต ิต ามระเบีย บปฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ การประเมิน สมรรถนะนี้ห รือ ผู้ใ ดทุจ ริต หรือ
พยายามทุจริต ไมไต้ร ับ อนุญ าตให้เข้ารับ การประเมิน สมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนิน การสอบจะพิจ ารณา
สั่งงดให้คะแนนก็ไต้
๔.๑๔ ผู้ใดไม่ม าภายใบกำหนดวัน เวลา และสถานที่ด ัง กล่าว ถือว่าสละสิท ธี้แ ละไม่ม ีส ิท ธี้เข้ารับ
การประเมิน สมรรถนะครั้งนี้
ง) วิท ยาลัย เทคนิค บูร พาปราจีน จะประกาศรายซื่อ และขึ้น บัญ ชีร ายซื่อ ผู้ผ ่า นการเลือ กสรร
ในวัน ศุก ร์ท ี่ ๒๔ ธัน วาคม ๒๔๖๓ (ณ วิท ยาลัย เทคนิค บูร พาปราจีน ที่เปีด รับ สมัค รและทางเว็บ ไซต์ข อง
วิท ยาลัย เทคนิค บูร พาปราจีน )
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางสุภ าภรณ์ ปาลโฉม)
ผู้อ ำนวยการวิท ยาลัย เทคนิค บูร พาปราจีน

ผ่ายบริห ารทรัพ ยากร (งานบุคลากร)
ประกาศเลขที่ evU- / ๒๔๖๓

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรพาปราจีน
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรือ่ ง รายขือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกข้างชัว่ คราว
(ตำแหน่งครูพเิ ศษสอน สาขาวิขาช่างไฟฟ้ากำลัง)
ขือ่ - สกุล

ที่
(5).

นางสาวนพศร

ไชยรัตน์

หมายเหตุ

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรพาปราจีน
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรือ่ ง รายทีอ่ ผูม้ สึ ทิ ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
(ตำแหน่งคเพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์)
ที่
๑.

ชือ่ - สกุล
-

หมายเหตุ
-ไม่มีผู้มาสมัครสอบ-

