ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
เรือ่ ง รายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนควัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ
ตามทีไ่ ด้มปี ระกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ลงวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรือ่ ง รับสมัคร
บุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป (ตำแหน่งครู) และวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน กำหนดจะ
ประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นัน้
วิท ยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จึงขอประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนด
วัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบต้ เิ กีย่ วกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ก) รายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้าการประเมินสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ
ตามคำสัง่ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๑๙๕๓ / ๒๕๖๔ เรือ่ ง มาตรการเฝืาระวัง บีองกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) ในโรงเรียน สถานศึกษาทุกประเภท
โรงเรีย นกวดวิช าและศนย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก ทำให้จงั หวัด ปราจีน บุรี พบผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID - 19) เพิม่ ชืน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทางวิท ยาลัย ๆ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากสถานการณ์ดงั กล่าว
จึงขอเลือ่ นกำหนดการประเมินสมรรถนะ ออกไปก่อน หากสถานการณ์เบาบางลง จะดำเนินการแจ้งวัน เวลา
และสถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ อีกครัง้
สมรรถนะ

<ร>

การประเมินสมรรถนะ ครัง้ ที่ โตยการสอบข้อเขียน
๑.ความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป (ส่วนที่ ๑)
๒.ความรูค้ วามสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ส่วนที่ ๒)
ประกาศผลการประเมินสมรรถบะ ครัง้ ที่ fit

วัน เวลา
- จะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ อีกครัง้

ค) ระเบียบปฏิบต้ เิ กีย่ วการประเมินสมรรถนะ ให้ผสู้ มัครปฏินติ ติ ามดังนี้
๑ . แต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อยตามประเพณีนยิ ม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสือ้ กระโปรงหรือกางเกง
สวมรองเท้าทุม้ ส้น สุภาพบุรษุ สวมเสือ้ กางเกง โดยสอดขายเสือ้ ไว้ในกางเกงสวมร้องเท้าทุม้ ส้นและประพฤติ
ตนเป็นสุภาพขน
๒. เป็นหน้าทีข่ องผูส้ มัครทีจ่ ะต้องทราบวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผูส้ มัคร และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอืน่ ทีร่ ๆชการออกให้ใป
ในวันประเมินสมรรถนะทุกครัง้ หากไม่มบี ตั รใดบัตรหนีง่ กรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการประเมิน
สมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อบุฌๆตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับ ...

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธกี ารสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงานและสอบสัมภาษณ์
ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนำเครือ่ งมือและอุปกรณ์สอ่ื สารอิเล็กทรอนิกส์ทกุ ชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานทีส่ อบก่อนเริม่ เวลาสอบไม่นอ้ ยกว่า ๓0 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้กต็ อ่ เมือ่
ได้รบั อนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ต้องเชือ่ พิงและปฏิบตั ติ ามคำสัง่ และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบ
โดยเคร่งครัด
๔.๔ ผูเ้ ข้าสอบกับกรรมการตามทีเ่ จ้าหน้าทีค่ ำเนินการสอบกำหนดให้เท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิเ้ ข้าห้องสอบ
๔.๔ ผูเ้ ข้าสอบทีไ่ ปถึงหน้าห้องสอบหลังจากเวลาทีก่ ำหนดเริม่ สอบในตารางสอบไปแล้ว ๓0
นาที จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๖ ผูเ้ ข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งทีร่ บั สมัคร และตามวันเวลาที่
กำหนดในเวลาสอบ ผูท้ เ่ี ข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มสี ทิ ธิเข้าสอบใบตำแหน่งทีส่ มัครอีก
๔.๗ ผูเ้ ข้าสอบจะต้องนัง่ สอบตามทีน่ ง่ั สอบและห้องสอบทีก่ ำหนดให้ ผูใ้ ดนัง่ สอบผิตทีใ่ นการ
สอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนในสมรรถนะนัน้
๔.๘เขียนชือ่ - นามสกุลสมรรถนะทีส่ อบตำแหน่งทีส่ มัครสอบและเลขประจำตัวสอบเฉพาะใน
ทีท่ ก่ี ำหนดให้เท่านัน้
๔.๙ เมือ่ อยูใ่ นห้องสอบขณะสอบไม่พดู หรือติดต่อกับผูเ้ ข้าสอบอืน่ หรือบุคคลภายนอกและไม่ออก
จากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบ
๔.๑0 ถ้าเสร็จก่อนเวลาและนำส่งคำตอบนัน้ แล้ว ต้องได้รบั อนุญ าตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องได้
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบทีใ่ ข้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม,ได้เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบอนุญาตเท่านัน้
๔.๑๒ เมือ่ หมดเวลาคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้กต็ อ่ เมือ่ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบอนุญาตแล้ว
๔.๑๓ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประเมินสมรรถนะนีห้ รือผูใ้ ดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการคำเนินการสอบจะพิจารณา
สัง่ งด'ให้คะแนนก็ได้
๔.๑๔ ผูใ้ ดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว ถือว่าสละสิทธีแ้ ละไม่มสี ทิ ธีเ้ ข้า
รับการประเมินสมรรถนะคเงนี้
ประกาค ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
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เรือ่ ง รายทีอ่ ผูม้ สี ทิ ธึเ๋ ข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียน
ตำแหน่ง พนักงานราชการทัว่ ไป (ตำแหน่งครู)
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ตำแหน่ง พนักงานราชการทัว่ ไป (ตำแหน่งครู)
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