ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน
------------------------------------ตามที่ไดมีประกาศวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป กําหนดจะประกาศราชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะใน
วัน ที่ ๒๐ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัย การอาชีพขอนแกน และระเบีย บปฏิบัติเกี่ย วกับ การ
ประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้
สมรรถนะ
วันเวลา
การประเมินสมรรถนะสวนที่ ๑
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑. ความรูความสามารถทั่วไป
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๒. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ใหผูสมัครปฏิบัติตามดังนี้
๑. แต งการให สุ ภ าพ เรีย บรอยตามประเพณีนิย ม กลาวคือ สุภ าพสตรี ส วมเสื้ อ
กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง
สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนเปนสุภาพชน
๒. เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และนําบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออก
ใหไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ
ประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได
/๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ…

๒

๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณตอง
ปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปใน
หองสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะ
เขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
๔.๓ ต อ งเชื่ อฟง และปฏิ บัติต ามคํ าสั่ง และคําแนะนําของกรรมการหรื อ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบโดยเครงครัด
๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดให
เทานั้น
๔.๕ ผูเขา สอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบไปแลว ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ
๔.๖ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่ง
สอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสมรรถนะนั้น
๔.๗ เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลข
ประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
๔.๘ เมื่ ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับ ผูเขาสอบอื่น หรือ
บุคคลภายนอก และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจาหนาที่
ควบคุมการสอบ
๔.๙ ถ า เสร็จ กอนเวลาและนําสงคําตอบนั้น แลว ตองไดรับ อนุญ าตจาก
คณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได
๔.๑๐ แบบทดสอบ กระดาษคํ าตอบที่ ใช ในการสอบจะนําออกจากหอง
สอบไมได เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
๔.๑๑ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบให
หยุดทําขอสอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดก็ตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนา ที่
ควบคุมการสอบอนุญาตแลว
๔.๑๒ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้
หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดใหคะแนนก็ได
๔.๑๔ ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละ
สิทธิ์และไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่
๒ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน และทางเว็บไซตของวิทยาลัยฯ
www.kknic.ac.th)

๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอดุลย พิมพทอง)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน

เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน
ลงวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ

๔

๑. ตําแหนง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
สถานที่สอบ วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน หองสอบ หองประชุมชั้น ๒ ตึกอํานวยการ
เลขประจําตัวสอบ
๐๖ ๐๒ ๒๑๗ ๐๐๑

ชื่อ – สกุล
นางสาวนวพร โคตรสาร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ

๕

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน
------------------------------------ตามที่ไดมีประกาศวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป กําหนดจะประกาศราชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น
วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะ ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้
สมรรถนะ
วันเวลา
การประเมินสมรรถนะสวนที่ ๑
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑. ความรูความสามารถทั่วไป
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๒. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ใหผูสมัครปฏิบัติตามดังนี้
๑. แต งการให สุ ภ าพ เรีย บรอยตามประเพณีนิย ม กลาวคือ สุภ าพสตรี ส วมเสื้ อ
กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง
สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนเปนสุภาพชน
๒. เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และนําบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออก
ใหไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ
ประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได
๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณตอง
ปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปใน
หองสอบ
/๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบ...
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะ
เขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
๔.๓ ต อ งเชื่ อฟง และปฏิ บัติต ามคํ าสั่ง และคําแนะนําของกรรมการหรื อ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบโดยเครงครัด

๖

๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดให
เทานั้น
๔.๕ ผูเขา สอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบไปแลว ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ
๔.๖ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่ง
สอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสมรรถนะนั้น
๔.๗ เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลข
ประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
๔.๘ เมื่ ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับ ผูเขาสอบอื่น หรือ
บุคคลภายนอก และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจาหนาที่
ควบคุมการสอบ
๔.๙ ถ า เสร็จ กอนเวลาและนําสงคําตอบนั้น แลว ตองไดรับ อนุญ าตจาก
คณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได
๔.๑๐ แบบทดสอบ กระดาษคํ าตอบที่ ใช ในการสอบจะนําออกจากหอง
สอบไมได เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
๔.๑๑ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบให
หยุดทําขอสอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดก็ตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนา ที่
ควบคุมการสอบอนุญาตแลว
๔.๑๒ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้
หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดใหคะแนนก็ได
๔.๑๔ ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละ
สิทธิ์และไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) วิทยาลัย การอาชี พขอนแกน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน สมรรถนะ
สว นที่ ๒ ในวั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน และทางเว็บ ไซตของ
วิทยาลัยฯ www.kknic.ac.th)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอดุลย พิมพทอง)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน
เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน

๗

ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ
๒. ตําแหนง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
สถานที่สอบ วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน หองสอบ หองประชุมชั้น ๒ ตึกอํานวยการ
เลขประจําตัวสอบ
๐๖ ๐๒ ๒๐๖ ๐๐๑
๐๖ ๐๒ ๒๐๖ ๐๐๒
๐๖ ๐๒ ๒๐๖ ๐๐๓
๐๖ ๐๒ ๒๐๖ ๐๐๔

ชื่อ – สกุล
นายณรงคศักดิ์ วิเศษไชย
นายอรุพงษ เฮียงหลา
นายมนูญ รักษาภักดี
นายวิทยา สงเสริม

๘

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบในแตละ
ตําแหนงที่เปดรับสมัคร ดังตอไปนี้
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๕๐

สอบขอเขียน

๕๐

สอบขอเขียน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
สวนที่ ๑ : ความรูความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
- ขาวสาร บานเมือง และเหตุการณปจจุบัน
- ความเขาใจทางภาษาและเหตุการณปจจุบัน
- ความเขาใจทางภาษาและการใชภาษาไทย
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใช
โปรแกรมประยุกตในสํานักงาน
สวนที่ ๒ : ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
- วงจรไฟฟา
- เครื่องมือวัดไฟฟา
- เครื่องกลไฟฟา
- PLC
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
๑. มนุษยสัมพันธ การประสานงาน

๙

๒. การคิดวิเคราะห
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔. การสื่อสารโดยการพูด

