ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหนองเสม็ด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามามารถ ทักษะ และสมรรถนะประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่ง ครูผู้สอน
...........................................................
ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นั้น
โรงเรี ย นบ้ า นหนองเสม็ ด จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
เลขประจาตัวสอบ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

ชื่อ - สกุล
นางสาวเมริน่า จงรักษ์
นางสาวอณัศยา มั่นซิ้ว
นางสาวมารีนา หลังยาหน่าย
นางสาวพิรุณรักษ์ ฉิมเรือง
นางสาวซันมา เกษม
นางสาวอควรรัตน์ วิสุทธีวงศ์
นางสาวเครือวัลย์ ชุมจันทร์
นางสุนัทฐา ไชยจิตร
นางสาวสุกัญญา สังข์แก้ว
นางสาววราภรณ์ อินทร์ทอง

หมายเหตุ

ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะสอบ
และประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คุณลักษณะของบุคคล)
ให้ ผู้ มีสิ ทธิ เข้ารั บ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (คุณลักษณะของบุคคล) ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วันที่
22 สิงหาคม 2558

24 สิงหาคม 2558

เวลา

สมรรถนะ

09:00 – 10.00 น. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ด้านกฎหมาย ระเบียบ
และวิชาชีพครู
10.30 - 11.30 น. ความรู้ความสามารถ
และทักษะสาหรับตาแหน่ง
ด้านการศึกษา และวิชา
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
13.30 - 14.30 น. ความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับวิชาเอก
09:00 น.เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (คุณลักษณะ
ของบุคคล)

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

ณ อาคารเรียนโรงเรียน
บ้านหนองเสม็ด

ณ ห้องประชุมเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คุณลักษณะของบุคคล)
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะและประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คุณลักษณะของบุคคล)
3. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ ไปในวัน ประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด

4.4 ผู้เข้าสอบจะต้องนาสิ่งของเข้าห้องสอบได้ตามที่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบ
กาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่ มสอบในตาราง สอบไปแล้ว 30
นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้ เข้ ารั บ การประเมิ นความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ สมรรถนะและประเมิน ความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (คุณลักษณะของบุคคล) จะต้องเข้าสอบตามวัน เวลาที่กาหนดในตารางสอบเท่านั้น
4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
4.8 ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลข
ประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.9 เมื่ออยู่ ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ
4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกกจากห้องสอบได้
4.11 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบอนุญาตเท่านั้น
4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้ห ยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต
แล้ว
4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.15 ผู้ใดไม่มาตามกาหนด วัน เวลา ละสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านหนองหนองเสม็ด จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองหนองเสม็ด
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558

(นายสมหมาย สุนทรเต็ม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

