
 
 

 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1 
ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 

 (ครู) 
-------------------------- 

                   ตามท่ีได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานทั่วไป  ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ซ่ึงดำเนินการรับสมัคร  
ตั้งแตว่ันที่  7  เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 18  เมษายน พ.ศ. 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินให้
ทราบในวันที่  19 เมษายน พ.ศ ๒๕๖5  นั้น  
  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน  ดังต่อไปนี้ 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1  
(สอบข้อเขียน) แนบท้ายประกาศหมายเลข 1 

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) แนบท้ายประกาศหมายเลข ๒ 

   ๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
(สอบข้อเขียน) แนบท้ายประกาศหมายเลข ๓ 

     ๔. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
(สอบข้อเขียน) 

 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่  22  เมษายน พ.ศ. 2565 ดังนี ้

๔.๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 
๔.๒ เว็บไซต์ www.kaset.ac.th 

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  ขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้  
๑) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้างต้นนี้ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 

ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่ามีผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและ 
คุณสมบตัิเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น
คุณวุฒิที่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มา
ตั้งแตต้่นไม่มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 
 
 

     /2)ผู้ใด... 

http://www.kaset.ac.th/


-2- 
๒) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจ 

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ หรือให้ยุติการประเมิน ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ 
เลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนบุคคลนั้น  
 

ประกาศ ณ วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
                   (นายสิทธิศักดิ์  เพิ่มพูล) 
                  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 
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รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

(แนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  ลงวันที่  19  เมษายน พ.ศ. 2565) 
 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  

  จำนวน  6 ราย 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 4801206001 นายธนพล  ปาเชนทร์  
2 4801206002 นายบรรพต  อุทัยแพน  
3 4801206003 นายสิทธิพงษ์  บุญมี  
4 4801206004 นายจตุพล  อินทรชิด  
5 4801206005 นางสาวโสภิตา  ผาล ี  
6 4801206006 นายสุวภัทร  บุญคุ้ม  

 
หมายเหตุ : คำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล  เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในใบสมัคร 
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กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1  

(สอบข้อเขียน) 
(แนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  ลงวันที่  19  เมษายน พ.ศ. 2565) 

 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
วันทีส่อบ : 22  เมษายน พ.ศ. 2565 
สถานที่สอบ : ห้องประชุมทองกวาว  วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 
ภาควิชาที่สอบ : 1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ปรนัย) 
      จำนวน  100  ข้อ  เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. 
                     2. ความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (ปรนัย) 
      จำนวน  100  ข้อ  เวลา 13.00 น. ถึง 15.30 น. 
 

สอบตำแหน่ง เลขประจำตัวสอบ 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ (ราย) 
ห้องสอบ ชั้น ตึก/อาคาร 

พนักงานบริหารทั่วไป 
(ครู) 

4801206001 -
4801206006 

6 1 2 
ห้องประชุมทองกวาว  
อาคารวิทยบริการ 
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ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1  

(สอบข้อเขียน) 
(แนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  ลงวันที่  19  เมษายน พ.ศ. 2565) 

…………………………………………………… 
 

1. การประเมินสมรรถนะจะใช้วิธีการสอบข้อเขียนตามท่ีกำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ฉบับลงวันที ่29 มีนาคม พ.ศ.2565 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้อง 
เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดไว้ตามประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ฉบับนี้ 

๓. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
กล่าวคือ 

- สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือชุดกางเกงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า 
* ข้อห้ามในการแต่งกายสำหรับผู้เข้าสอบ* 
- ห้ามใส่เสื้อแขนกุดหรอืเสื้อสายเดี่ยว 
- ห้ามสวมกางเกงยาสั้นเหนือเข่า กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ 
- ห้ามสวมรองเท้าแตะชนิดยางหรือฟองน้ำ 
ทั้งนี ้ถ้าผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

4. ผู้มีสิทธิสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบที่ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  ออกให้คู่กับบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือใบอนุญาต
ขับรถท่ีมีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง ( Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนใน
การเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๕. ผู้มีสิทธิสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาไม่น้อยกว่า ๓0 นาที และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ 
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

๖. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มทำการสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาต 
ให้เข้าสอบ  

๗. ภายใน ๓๐ นาทีนับแต่เริ่มลงมือสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ หลังจากนั้นผู้ใดมีเหตุจำเป็น 
จะออกนอกห้องสอบจะต้องได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

๘. หากสอบเสร็จก่อนเวลาประสงค์จะส่งกระดาษคำตอบ ให้แจ้งต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว จึงจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ 

๙. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบ 
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

๑๐. ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย ปากกาหมึกสีดำหรือสีน้ำเงิน 
น้ำยาลบคำผิด ส่วนกระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบที่ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

๑๑. ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาโทรศัพท์ 
(Smart watch) เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถใช้ในการสื่อสาร บันทึกภาพ บันทึกข้อมูล 
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการคำนวณ กระเป๋าสัมภาระ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 



หน้า 1/2 
 

๑๒. ผู้เข้าสอบจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
โดยเคร่งครัด 

๑๓. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

๑๔. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
1๕. ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือนำข้อสอบ และกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๑๖. เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำข้อสอบต้องหยุดทันที 

แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
๑๗. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการ 

รบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
๑๘. ในระหว่างการดำเนินการสอบ หากพบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบเข้าไปในห้องสอบ 

ผู้นั้นจะต้องยุติการทำตอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น 

๑๙. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต 
จะไม่ใด้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการ 
สรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

๒๐. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 
 

…………………………………………………… 
 
 


