
 
 

 
 
 

ประกาศ  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในต าแหน่งพนักงานราชการ 
------------------------------------------------------- 

  ตามท่ีได้มีประกาศ  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน    ลงวันที่  24   เมษายน  พ.ศ.  2558 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  และจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่   4   พฤษภาคม  2558  นั้น 

  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้     

ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  
  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และสัมภาษณ์ ตามวัน 
เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและ
วิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

ความรู้ความสามารถ 
   - ประสบการณ์การท างาน 
   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   - การคิดวิเคราะห์ 
   -มนุษย์พันธ์กับการสื่อสาร,การสื่อสารโดยการพูด 

วันที่  6  พฤษภาคม  2558 
       เวลา 09.00 น 
ณ ห้องประชุม 105/29  
     โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 

เอกภาษาอังกฤษ 
01 ถึง 02 

 

 
 
 

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ และสัมภาษณ์ 
       โรงเรียนวัดโพธิ์เอน   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะและ สัมภาษณ์   ในวันที่    7   พฤษภาคม  2558    ณ.ป้ายประกาศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน   และ
ทาง http://www.atg.obec.go.th/ 
  ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และสัมภาษณ์  เช่น 

 



       ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  1.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
ก า ง เ ก ง  ส ว ม รอ ง เท้ า หุ้ ม ส้ น  สุ ภ า พบุ รุ ษ ส ว ม เ สื้ อ  ก า ง เ ก ง  โ ดย สอด ช าย เ สื้ อ ไ ว้ ใ น ก า ง เ ก ง  
สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
  3.  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 
  4.  การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
ต้องปฏิบัติดังนี้ 
   4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
   4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
   4.3  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 
   4.4  ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 
   4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไป
แล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
   4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่
ก าหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินในต าแหน่งที่สมัครอีก 
   4.7ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่ก าหนดให้ ผู้ใด
นั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น 
   4.8  เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ 
ต าแหน่งที่สมัครและเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
   4.9  เมื่ออยู่ ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้ารับ 
การประเมินอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแล
ของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 
   4.10  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 
   4.11แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมินจะน าออกจากห้องประเมินไม่ได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 
   4.12เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท า
ตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุม 
การประเมินได้อนุญาตแล้ว 



   4.13  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ 
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 
  5.  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
  6.ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 
  ฉ)  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน   จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใน
วันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน   และทางเว็บไซต์ ของ สพป.อ่างทอง  
( http://www.atg.obec.go.th/) 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 4พฤษภาคม   พ.ศ.  2558 
   
 
                 ( นายผดุง  รุ่งแจ้ง ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 
ลงวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ในต าแหน่ง  พนักงานราชการ  

 
เอกภาษาอังกฤษ 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล  หมายเหตุ 
01 นางสาวรวิพันธุ์  ประยงค์แย้ม  
02 นางสาวสุภาภรณ์  พลอยแดง  
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 
ลงวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ในต าแหน่ง  พนักงานราชการ  

 
เอกภาษาอังกฤษ 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล  หมายเหตุ 

03 นางสาวเพชรลดา  บุญรอด ขาดคุณสมบัติเฉพาะ ไม่มีประสบการณ์สอน
นักเรียนโดยมีผู้รับรอง 

04 นางสาวหัทยา  พุ่มกล่ า ขาดคุณสมบัติเฉพาะ ไม่มีประสบการณ์สอน
นักเรียนโดยมีผู้รับรอง 

   
 


