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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 

เป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครู 
------------------------------------------ 

 

  ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครู จ านวน 2 อัตรา โดยได้ด าเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 
2565 - 5 ตุลาคม 2565 นั้น  
  บัดนี้ การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว     
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า โดยได้ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ และระเบียบผู้เข้ าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ   
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังนี้ 
   ก. รายชื่อผู้มีสิทธิผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พร้อมสถานที่สอบตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
   ข. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 

วัน เวลา สมรรถนะ หมายเหตุ 
วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 

เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
 
 

เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ส่วนที่ 1 

ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 

ส่วนที่ 2 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

สอบข้อเขียน (200 คะแนน) 
 

100 คะแนน 
 
 

100 คะแนน 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
ส่วนที่ 3 
สัมภาษณ์ 

 
100 คะแนน 

 
  ค. ผู้ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้  
   1. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน 
   2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  3.ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และน าบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ ไปใน
วันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะได้ 
 

/4. การเข้ารับ... 
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   4.การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงาน และ
สอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติดังนี้ 
    4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
    4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาท ีแต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
    4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด 
    4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
    4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 
นาท ีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
    4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่รับสมัคร และตามวัน
เวลาที่ก าหนดในเวลาสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
    4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนในสมรรถนะนั้น 
    4.8 เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบ และเลขประจ าตัวสอบ
เฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
    4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
    4.10 ถ้าเสร็จก่อนเวลาและน าส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
    4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้      
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
    4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตแล้ว 
    4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลันห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
ห้องสอบและต้องไม่กระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
    4.14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณา
สั่งงดให้คะแนนก็ได ้
    4.15 ผู้ใดไม่มาภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ในวันที่ 18 
ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  www.cktc.ac.th และให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส่วนที่ 1 เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 

   ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.  2565  
 
 

(นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

 
1. ต าแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป  เลขที่ต าแหน่ง 1065 ภาษาจีน 
 
  วันเวลา     วันที่ 17 ตุลาคม  2565 เวลา    09.00 น. - 16.00 น. 
  สถานที่สอบ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า      
  ห้องสอบ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  อาคารวทิยบริการ    
 

ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 
1. 6401 - 310 - 001  นางอรริมภา  ค ามา 
2. 6401 - 310 - 002  นางสาวภรภัทร  สิงหภิวัฒน์ 
3. 6401 - 310 - 003  นางสาวพรธิดา  กองกาย 
4. 6401 - 310 - 004  นางสาวเบญจมาภรณ์  บุญทาค า 
5. 6401 - 310 - 005  นางสาวปิยะฉัตร  กลางหมู่ 
6. 6401 - 310 - 006  นายศรัณยู  สุภารัตน ์
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

 
2. ต าแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป  เลขที่ต าแหน่ง 4249 การบัญชี 
 
  วันเวลา     วันที่ 17 ตุลาคม  2565 เวลา    09.00 น. - 16.00 น. 
  สถานที่สอบ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า      
  ห้องสอบ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  อาคารวทิยบริการ    
 

ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 
1. 6401 - 301 - 001  นางสาวนิศารัตน์  เสมอ 
2. 6401 - 301 - 002  นางสาววราลักษณ์  เสือเพชร 
3. 6401 - 301 - 003  นางจริยา  วงค์จันทร์ตา 
4. 6401 - 301 - 004  นางสาวรัศมี  สิทธิเดช 
    
    

 
   
 
 


