
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
---------------------------------------------- 

  ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ลงวันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.  2560  เรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  และสถานศึกษาที่เปิดรับ
สมัครแห่งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะของสถานศึกษา  ในวันที่  28  ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 นั้น 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะก าหนด
วัน  เวลา  สถานที่  ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 

ก.)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข.) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ในตารางสอบดังนี้ 

สมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ หมายเหตุ 
ความรู้ความสามารถทั่วไป  

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. 2539 

- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
- ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

 
 

เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
วันที่  4  มกราคม  2561 

ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

 

การสัมภาษณ์ 
1. บุคลิกภาพ 
2. ปฏิภาณไหวพริบและการแก้ปัญหา 
3. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
4. เจตคต ิ
5. แฟ้มสะสมผลงาน 

สัมภาษณ ์
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 
วันที่  4  มกราคม  2561 

ณ  ห้องประชุมอาคาร 3 ชัน้ 2 
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ค.) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้ 

1. แต่งกายให้สุภาพ  เรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรง  
หรือกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  และน าบัตรประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่ราชการออกให้ไปใน 

วันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ  
อาจพจิารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 

4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที  แต่จะเข้าห้อง 

สอบได้  ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 

ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
4.4 ผู้เข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว   

30  นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่รับสมัครและตาม 

วัน เวลาที่ก าหนดในเวลาสอบ  ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่
สมัครอีก 
   4.7 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใด 
ทุจริตหรือพยายามทุจริตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการด าเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดให้คะแนนก็ได้ 

4.8 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และ  
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

ง.) ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่  5  มกราคม  2561 
ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
 

 
(นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ลงวันที่  28  ธันวาคม  2560 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 

1. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
สถานที่สอบ  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  

  

 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ/อาคาร 
47 – 04 – 601 – 001 นางสาวศิริพร ป้านใหม่ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
47 – 04 – 601 – 002 นางสาวแพรพรรณ จันทร์ธุรส หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

47 – 04 – 601 – 003 นางสาวสุชาวด ี เงินนาค หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

47 – 04 – 601 – 004 นางสาวมิสบะห์ สะดียามู หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

47 – 04 – 601 – 005 นางสาวฮายาตี อุมะ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

47 – 04 – 601 – 006 นางสาวมูณีเราะห์ บือราเฮง หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

47 – 04 – 601 – 007 นางสาวซาลีนา คาเน็ง ขาดคุณสมบัติ 
47 – 04 – 601 – 008 นางสาวอาอีเซาะ เจะกายอ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

47 – 04 – 601 – 009 นางสาวสุไลลา นิแว หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

47 – 04 – 601 – 010 -  - 
47 – 04 – 601 – 011 นางสาวซูไวบะห์ เปาะจิ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 


