
                                       

 

 

                  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
     เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู 

                                    กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 

 
  ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 25๖5 

เรื่องรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหนง่พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) 
รหัสวิชา 103 (กลุ ่มวิชาสังคม) และจะประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธ ิเข้าร ับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่                  
17  พฤศจิกายน  ๒๕๖5  นั้น 

  ว ิทยาล ัยเทคน ิคธ ัญบุรี จ ึงขอประกาศรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธิ์ เข ้าร ับการประเมินสมรรถนะ                  
กำหนดวัน  เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
๒.  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ    

        ตามวัน เวลา และสถานที่ตามตารางสอบ  ดังนี้ 
สมรรถนะ วันเวลา สถานที ่

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
ส่วนที่ 1  
-  ความรู้ความสามารถทั่วไป  
 

ส่วนที่ 2  
-  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
 
-  การประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ 
   วิชาชีพ (ปฏิบัติ) 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
 

เวลา 08.30 - 09.30 น. 
 

 
เวลา 09.30 – 10.30 น. 

 
เวลา 13.00 – 14.30 น. 

 

 
 

 
 

ณ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 
 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก           
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2    
ส่วนที่ 3  
-  สอบสัมภาษณ์  
* เฉพาะผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1            
   ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

 
 
ณ ห้องบุษกร 
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

 

 

 

/3. ระเบียบ... 

ณ ห้องประชุมสิทธิอรรถนฤมนตร์ 
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ 
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๓.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม ดังนี้ 
๓.๑ แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรี  สวมเสื้อ               

ชุดสุภาพสวมกระโปรงหรือกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้
ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน  (ยกเว้น กรณีสอบประเมินความรู ้
ความสามารถทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาช่างอนุญาตให้นำชุดที่เหมาะกับการลงมือปฏิบัติมาเปลี่ยนได้)  

๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ                   
 ๓.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืน  ที่ทาง 

  ราชการ ออกให้ ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่     
  ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้  
                       ๓.๔ การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติความรู ้
ความสามารถในสาขาวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

๓.4.1 ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ  
        ๓.4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 15 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ

ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
  ๓.4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

ควบคมุการสอบโดยเคร่งครัด 
                   ๓.4.4 ต้องเข้าสอบตามห้องสอบที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 

                     ๓.4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว   
                     15 นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

                      ๓.4.๖  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั ่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่ง
สอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนในสมรรถนะนั้น 

                     ๓.4.๗ เข ี ยนช ื ่ อ  - นามสกุล  สมรรถนะที ่ สอบ ตำแหน่ งท ี ่ สม ัครสอบและ              
เลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น  

                     ๓.4.๘  เมื ่ออยู ่ ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู ้ เข ้ าสอบอื ่นหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
การสอบ 

                      ๓.4.๙  ถ้าผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาและมีความประสงค์จะส่งกระดาษ                 
คำตอบนั้นแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจาก
ห้องสอบได้ 

                     ๓.4.1๐ แบบทดสอบกระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้                
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 

                     ๓.4.1๑ เมื่อหมดเวลาสอบ และคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ           
สั่งให้หยุดทำข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผู้เข้าสอบจะต้องหยุดทำข้อสอบทันที  ผู้เข้าสอบจะออกจากห้อง
สอบได้  ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบอนุญาตแล้วเท่านั้น 

              ๓.4.1๒ ผู้เข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้   
หรือผู ้ เข ้ าสอบผู ้ ใดทุจร ิตหรือพยายามทุจริต  จะไม่ ได้ร ับอนุญาตให้ เข้าร ับการประเมินสมรรถนะ                             
และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้  

 
 
 

/3.4.13… 
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           ๓.4.1๓ ผู้เข้าสอบผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่า

สละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้    
          ๔.  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร      
ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และทางเว็บไซต์  
http://www.thanyatech.ac.th 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
              
      
 

(นายดำรงค์ สุดวิลัย) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู  
รหัสสาขา 103 ( กลุ่มวิชาสังคม) 

 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

25-65-103-001 นางสาวกาญจนา  คำเรืองศร ี
  


