ประกาศวิทยาลัยเทคนิค1!5!รพาปราจีน
เรือ่ ง กำหนดการ วัน เวลาและสถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะบุคคล
เพือ่ เสือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป (ตำแหน่งครู)
ตามที่ ประกาศวิท ยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ที่ ๓๑๙/๒(ะ๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๔ เรือ่ ง ขอเลือ่ นกำหนดการ วัน เวลาและสถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทัว่ ไป (ตำแหน่งครู) และตามคำสัง่ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๑๙๔๓ / ๒๔๖๔ เรือ่ ง มาตรการเฝ็า
ระวัง ป้องกนและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒0 ๑๙ (COVID - 19)ในโรงเรียน
สถานศึกษาทุกประเภท โรงเรียนกวดวิซาและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทำให้จงั หวัดปราจีนบุรี พบผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโร
นา ๒0 ๑๙ (COVID - 19) เพิม่ ชืน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทางวิทยาลัย ๆ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากสถานการณ์
ดังกล่าว จึงไมได้แจ้งกำหนดการ วัน เวลาสถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ นัน้
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จึงขอประกาศกำหนดการ วัน เวลาและสถานทีใ่ นการประเมิน
สมรรถนะบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป (ตำแหน่งครู) และระเบียบปฏิบตี เิ กีย่ วกับการประเมิน
สมรรถนะ ดังนี้
ก) รายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้าการประเมินสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

วัน เวลา

การประเมินสมรรถนะ ครัง้ ที่ โดยการสอบข้อเขียน
๑.ความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป (ส่วนที่ ๑)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๖๔
ภาคเข้า เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

&

๒.ความรูค้ วามสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ส่วนที่ ๒)
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครัง้ ที่

a

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคชุ)รพาปราจีน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๖๔
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคชุ)รพาปราจีน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๔

ค) ระเบียบปฏิบต้ เิ กีย่ วการประเมินสมรรถนะ ให้ผสู้ มัครปฏิบตี ติ ามดังนี้
๑ แต่งกายให้สภุ าพ เรียบร้อยตามประเพณีนยิ ม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสือ้ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท้าทุม้ ส้น สุภาพบุรษุ สวมเสือ้ กางเกง โดยสอดชายเสือ้ ไวในกางเกง สวมรองเท้า
ทุม้ ส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพซน
๒. เป็นหน้าทีข่ องผูส้ มัครทีจ่ ะต้องทราบวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ
๓ . ต้องนำบัต รประจำตัวผูส
้ มัคร และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอีน่ ทีร่ าชการ
ออกให้ มาใบวันประเมินสมรรถนะทุกครัง้ หากไม่มบิ ตั รใดบัตรหนึง่ กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินลมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อบุญๆดให้เช้ารับการประ๓นลมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธกี ารสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงานและสอบ
ส้มภาษณต้องปฏิบต้ ิ ดังนี้
...๔.๑ ห้ามนำ

๔.๑ ห้ามนำเครือ่ งมือและอุปกรณ์สอ่ื สารอิเล็กทรอนิกส์ทกุ ขนิดเข้าไปใ'นห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานทีส่ อบก่อนเริม่ เวลาสอบไม่นอ้ ยกว่า ๓0 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมือ่ ได้รบั อนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการลอบแล้!
๔.๓ ต้องเชือ่ ฟ้งและปฏิบตั ติ ามคำสัง่ และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
๔.๔ ผูเ้ ข้าสอบกับกรรมการตามทีเ่ จ้าหน้าทีด่ ำเนินการสอบกำหนดให้เท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ฐีเ้ ข้า
ห้องสอบ
๔.๔ ผูเ้ ข้าสอบทีI่ ปถึงหน้าห้องสอบหลังจากเวลาทีก่ ำหนดเริม่ สอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๖ ผูเ้ ข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งทีร่ บั สมัคร และตามวัน
เวลา ทีก่ ำหนดในเวลาสอบ ผูท้ เ่ี ข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มสี ทิ ธีเ้ ข้าสอบใน
ตำแหน่งทีส่ มัครอีก
๔.๗ ผูเ้ ข้าสอบจะต้องนัง่ สอบตามทีน่ ง่ั สอบและห้องสอบทีก่ ำหนดให้ ผูใ้ ดนัง่ สอบผิดทีใ่ น
การสอบสมรรถนะใด จะไมได้รับคะแนนในสมรรถนะนัน้
๔.๘ เขียนชือ่ - นามสกุล สมรรถนะทีส่ อบ ตำแหน่งทีส่ มัครสอบและเลขประจำตัวสอบ
เฉพาะในทีท่ ก่ี ำหนดให้เท่านัน้
๔.๙ เมือ่ อยูใ่ นห้องสอบขณะสอบไม่พดู หรือติดต่อกับผูเ้ ข้าสอบอืน่ หรือบุคคลภายนอกและ
ไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบ
๔.๑๐ ถ้าเสร็จก่อนเวลาและนำส่งคำตอบนัน้ แล้ว ต้องได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องได้
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบทีใ่ ข้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบอนุญาตเท่านัน้
๔.๑๒ เมือ่ หมดเวลาคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบให้หยุดทำคำตอบจะต้อง
หยุดทนที แต่จะออกจากห้องสอบได้กต็ อ่ เมือ่ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบ
อนุญาตแล้ว
๔.๑๓ ผูใ้ ดไม่ปฏินต้ ติ ามระเบียบปฏิบต้ เิ กีย่ วกับการประเมินสมรรถนะนีห้ รือผูใ้ ดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตไมใต้รบั อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะและคณะกรรมการดำเนินการสอบ
จะพิจารณาสัง่ งดให้คะแนนก็ได้
๔.๑๔ ผูใ้ ดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว ถือว่าสละสิทธีแ้ ละไม่มีสิทธิ้
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครัง้ นี้
ประกาศ ณ วันที่ £>9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
(นางสาวจันทิมาวรรณโขติ)
รองผูอ้ ำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประกาศเลขที่ (ๆพV / ๒๔๖๔

