
 

 
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
------------------------------------------ 

ตามที่ไดมีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรงั ลงวันท่ี  22  กันยายน  2564  เรื่อง รับสมัคร 
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน    และกำหนดใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ   ในวันท่ี  15  ตุลาคม  
2564  นั้น  (ตามรายชื่อดังแนบ) 

ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา  และสถานท่ี ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

1. ตำแหนง ครูพิเศษสอน 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1   
สวนท่ี 1  ความรูความสามารถทั่วไป 50 สอบขอเขียน 

- นโยบายดานการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) 

  

- นโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551   
-  ความเขาใจภาษาไทยและการใชภาษา   

สวนท่ี 2  ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง ตามลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ
ของตำแหนงที่สมัคร 
           -  วิชาความเปนครู 
           -  วิชาชีพเฉพาะตำแหนง  

 
 
 

100 

 
 
 

สอบขอเขียน 
 

ประเมินสมรรถนะ  ดานที่ 2 100 สอบสัมภาษณ 
             1. มนุษยสัมพันธ และบุคลิกภาพ   
             2.การคิดวิเคราะห   

             3.ความคิดรเิริ่มและปฏิภาณไหวพริบ   

             4.การสื่อสารโดยการพูด   
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2. ตำแหนง  เจาหนาท่ีธุรการงานดานสารบรรณ หรือบริหารงานท่ัวไป 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1   
สวนท่ี 1  ความรูความสามารถทั่วไป 50 สอบขอเขียน 

- นโยบายดานการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) 

  

- นโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551   
-  ความเขาใจภาษาไทยและการใชภาษา   

สวนท่ี 2  ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง ตามลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ 
-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4)   

พ.ศ. 2564 

 
 

100 

 
 
สอบขอเขียน 

 
ประเมินสมรรถนะ  ดานที่ 2 100 สอบสัมภาษณ 
             1. มนุษยสัมพันธ และบุคลิกภาพ   
             2.การคิดวิเคราะห   

             3.ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ   

             4.การสื่อสารโดยการพูด   

 
3. ตำแหนง  เจาหนาท่ีธุรการงานพัสดุ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1   
สวนท่ี 1  ความรูความสามารถทั่วไป 50 สอบขอเขียน 

- นโยบายดานการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) 

  

- นโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551   
-  ความเขาใจภาษาไทยและการใชภาษา   

สวนท่ี 2  ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง ตามลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ 
- พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560  
 

 
100 

 
สอบขอเขียน 

 

ประเมินสมรรถนะ  ดานที่ 2 100 สอบสัมภาษณ 
             1. มนุษยสัมพันธ และบุคลิกภาพ   
             2.การคิดวิเคราะห   

             3.ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ   

             4.การสื่อสารโดยการพูด   
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4. เจาหนาที่ธุรการ ประจำฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1   
สวนท่ี 1  ความรูความสามารถทั่วไป 50 สอบขอเขียน 

- นโยบายดานการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) 

  

- นโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551   
-  ความเขาใจภาษาไทยและการใชภาษา   

สวนท่ี 2  ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง ตามลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชงานคอมพิวเตอร 
- การจัดทำหนังสือราชการ 

 

 
100 

 
สอบขอเขียน 

 

ประเมินสมรรถนะ  ดานที่ 2 100 สอบสัมภาษณ 
             1. มนุษยสัมพันธ และบุคลิกภาพ   
             2.การคิดวิเคราะห   

             3.ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ   

             4.การสื่อสารโดยการพูด   

 
 5. พนักงานขับรถยนต  
 - กำหนดสอบ วันที่ 14 ตุลาคม 2564  เวลา  9.00  น.  เปนตนไป 
 - สอบสัมภาษณ และทดสอบการขับรถยนต 

 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะใหผูสมัครปฏิบัติตาม ดังนี้ 

1. แตงกายใหสุภาพ เรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง 
สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปน
สุภาพชน 
   2. เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
   3. ตองนำบัตรประจำตัวผูสมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ราชการออกให 
ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะได 
   4. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียนตองปฏิบัติ ดังนี้ 
          4.1 หามนำเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
          4.2 ควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบ
ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว 
          4.3 ตองเชื่อฟงและปฏิบัตติามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบโดยเครงครัด 
          4.4 ตองเขาสอบกับกรรมการตามท่ีเจาหนาที่ดำเนินการสอบกำหนดใหเทานั้น 

       4.5 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป 
แลว 30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 
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            4.6 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองสอบตามตำแหนงที่รบัสมัคร และตามวัน 
เวลาที่กำหนดในเวลาสอบ ผูท่ีเขาสอบผิดตำแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตำแหนงท่ีสมัครอีก 

       4.7 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กำหนดให ผูใดนั่งสอบ 
ผิดที่ในการสอบสมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนในสมรรถนะนั้น 
          4.8 เขียนชื่อ –นามสกุล สมรรถนะท่ีสอบ ตำแหนงที่สมัครสอบ และเลขประจำตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กำหนดใหเทานั้น 
          4.9 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ 
          4.10 ถาเสร็จกอนเวลาและนำสงคำตอบนั้นแลวตองไดรบัอนุญาตจากคณะกรรมการ 
หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได 
          4.11 แบบทดสอบ กระดาษคำตอบท่ีใชในการสอบจะนำออกจากหองสอบไมไดเวน
แตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น 
          4.12 เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทำ
คำตอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดก็ตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่คมุการสอบอนุญาตแลว 
          4.13 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผูใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงด
ใหคะแนนก็ได 
          4.14 ผูใดไมมาภายในกำหนดเวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธ์ิ
เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 
 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการประเมิน 
ในวันที่  18 ตุลาคม  2564    ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  และทางเว็บไซต www.kasettrang.ac.th 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  ตุลาคม   พ.ศ.  2564 
 
 

         ลงชื่อ    
                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย) 
                     ผูอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   รายช่ือแนบทายประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
ลงวันที่  12 ตุลาคม  2564 

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 
*********************** 

ครูภาษาอังกฤษ  
1. นางสาวสุธิดา  สีผม 
2. นางสาวพิทยารัตน  ตุลสุข 

ครูชางกลเกษตร/ชางยนต  
1. นายวิษณุ  พิชัยรัตน 

ครูพืชศาสตร   
1. นางสาวนนทวรรณ  ชัยวิจารณ 
2. นางสาวภาณินี  ชวยมี 
3. นางสาวรสริน  ชวยการ 
4. นางสาวภรณวิวรรณ  สุขการ 
5. นายภานุวัฒน  บุญยรัตน 
6. นายพงศธร  บัวทอง 
7. นางสาวเพชรจิรา  สินไชย 
8. นายภานุชิต  ยิ้มยอง 

เจาหนาที่งานสารบรรณ หรือบริหารงานทั่วไป 
1. นางสาวกมลรส  โภชสาลี 
2. นางสาววัสยามล  เกลี้ยงรัตน 
3. นายธรรมากร  เจยงาน 
4. นางสาววนิดา  ปราบเสร็จ 
5. นางสาวมาริษา  จิตรแกว 
6. นางเพชรรัตน  จันทรเกตุ 
7. นางสาวสุดสดี  ดวนเกตุ 
8. นางสาววัลลภา  ซุนแซลอ 
9. นายอธิวัฒน  ควรเกิด 
10. นายอนุศักดิ์  สมาธิ 
11. นางสาวชญานันท  อินทรวิเศษ 
12. นางสาวธญาพร  นิลออ 
13. นางสาวเพลินจิตร  มณีรตัน 
14. นางสาวภาพิมล  วองทั่ง 
15. นางสาวกนกอร  บุญเกียรติ 
16. นางสาวอรวรรณ  หมาดหมัน 
17. วาที่ ร.ต.หญิง ณัฐวรา  ลุกเซน็ 
18. นางสาวปยะธิดา  นาเหนือ 
19. นางสาวนนทิยา  บุญรงค 
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เจาหนาที่งานพัสดุ 

1. นางสาวธัญญทิพย  รัตนมณี 
2. นางสาวอัญชลี  เนื้อเกลี้ยง 
3. นางสาววริศรา  จิตรเท่ียง 

เจาหนาที่ ประจำฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
1. นายวราวุฒิ  หนูเริก 
2. นางสาวธนวรรณ  แกวพิทกัษ 
3. นางสาวศิรพิร  เกตุทอง 
 

พนักงานขับรถยนต 
1. นายสิทธิชัย  สินกลิน 

 
 

******************************* 


