
 

 

 
 
 

 

    
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  ลงวันที่  7  มิถุนายน  2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งครู  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคามจะประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่  3  กรกฎาคม  2564  นั้น 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ในตารางสอบ  ดังนี้ 
 
 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน  เวลา  และสถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะ 
หมายเหตุ 

การประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
 สอบข้อเขียน 

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม  2564 
เวลา  09.00 – 12.00 น. 

ณ  ห้อง  221 
ผู้ที่ผ่านการ 

ประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 เท่านั้น   

ถึงจะมีสิทธิ์ 
เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 

การประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา  206  
ช่างไฟฟา้ก าลัง) 
 
 
การประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 
1. มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
4. การสื่อสารโดยการพูด 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม  2564 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 

 
 

 

/ค) ระเบียบ... 
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ค) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้ 
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
2. ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินก่อนวันประเมินสมรรถนะ 
3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผูส้มัครสอบ  และบัตรประชาชน  หรอืบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 

ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ  
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมิน  โดยวธิีสอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์  ต้องปฏิบัติต่อไปนี้ 
4.1 ห้ามน าเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า  30  นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ 

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

โดยเคร่งครัด 
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดเท่านั้น 
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว  30  นาที   

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  
      4.6  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร  และตามวัน  เวลาที่
ก าหนดในตารางสอบ  ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตก  และไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
      4.7  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งและห้องสอบที่ก าหนดให้  ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ 
สมรรถนะใด  จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
      4.8  เขียนชื่อ – นามสกุล  สมรรถนะที่สอบ  ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตวัสอบเฉพาะในที่
ก าหนดให้เท่านั้น 
      4.9  เมื่ออยู่ในห้องสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก  และไม่ออกจากห้อง
สอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
     4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
     4.11  แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้  เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
     4.12  เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบให้หยุดท าค าตอบ  จะต้อง
หยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
     4.13  เมื่อสอบเสร็จแล้วจะต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและ
ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นที่รบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
     4.14  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้  หรือผู้ใดทุจริต  หรือ
พยายามทุจริต  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพจิารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
     4.15  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ดงักล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์และไมม่ีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

/ง) วิทยาลัย... 
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ง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  1  
 ในวันที่  5  กรกฎาคม  2564  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  และทาง
เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ  http://www.mcat.ac.th 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 
 
 

(นายปรัชญา  ตะภา) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 

ลงวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  1 

 
 
ชื่อต าแหน่ง  ครู 
รหัสกลุ่มวิชา  206 
กลุ่มวิชา  ช่างไฟฟ้าก าลัง  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/ 
 อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
สอบวันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564  เวลา  09.00  น. 
สถานที่สอบ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  ห้องสอบ  ห้อง  221 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

43 03 206 0001 นายสุธิน  ค าชาวงษ ์  
43 03 206 0002 นายชัยมงคล  นนทะภา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


