
 

 

 

 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

-------------------------------------------------- 
 ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (ครู ) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ก าหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่             
10 มิถุนายน 2564 นั้น 
 

          วิทยาลัยเทคนคิดอกค าใต ้จึงขอประกาศรายชื่อผูมี้สทิธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะก าหนด วัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข) ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

ตาม วัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    
ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้ 

                1. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมร้องเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมร้องเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติคนเป็นสุภาพชน 
                2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
                3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และน าบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ ไปในวัน
ประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 
                4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงานและสอบ
สัมภาษณ์ต้องปฏิบัติดังนี้  
                    4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

สมรรถนะ วันเวลา 
การประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.30 น. -  11.30 น. 
เวลา 13.30 น. - 15.30 น. 
 ห้อง 137 อาคารอ านวยการ  

การประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 
สัมภาษณ์ 
อ่ืนๆ 

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.30 น.-12.00 น. 
 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอ านวยการ  



                     4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
                     4.3 ต้องเชื้อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบโดยเคร่งครัด 
                     4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
                     4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
                     4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่รับสมัคร และตามวัน เวลา
ที่ก าหนดในเวลาสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก  
                     4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนในสมรรถนะนั้น 
                     4.8 เขียนชื่อ-นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัวสอบเฉพาะ
ในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
                     4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และ
ไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ  
                     4.10 ถ้าเสร็จก่อนเวลาและน าส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้  

                 4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้    
                     4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการสอบอนุญาตแล้ว  
                     4.13 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณา
สั่งงดให้คะแนนก็ได้ 
                     4.14 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
              ง) วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 และ2 ในวันที่ 
17 มิถุนายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ www.dkttc.ac.th 
 

                             ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
                                                      (นายสุชาติ มหายศ) 
                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.dkttc.ac.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 

1. ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการบัญชี 
วันที่ 15 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น.- 15.30 น.  
สถานที่สอบ วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้/ ห้องสอบ 137 
 
เลขประจ าตัวผู้สอบ   ช่ือ-สกุล  
34023010001   นางสาวสิริพร  อินทร์มาตย์  
34023010002   นางสาวศุภรนันท์   ปิงเมือง  
34023010003   นางสาวปิยวรรณ  คุ้มเนตร  
34023010004   นางสาวอัจฉราพินท์ มะลิวงค์  
 

2. ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
วันที่ 15 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น.- 15.30 น. 
สถานที่สอบ วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้/ ห้องสอบ 137 
 
เลขประจ าตัวผู้สอบ   ช่ือ-สกุล  
34022150001   นายจักรพันธ์  เชื้อเมืองพาน  
34022150002   นายณฐภัทร  พรมมา  
34022150003   นายฐาปนนท์  เสนาธรรม  
 


