
 
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
------------------------------------- 

 

 ตามท่ีได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงราย ก าหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้ 
 ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  ให้มีผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้ 
 

สมรรถนะ วัน  เวลา และสถานที่ 
อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการสอบ 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
          (สอบข้อเขียน) 
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง     
................(สอบข้อเขียน) 
ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖4 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ส่วนที่ ๑  
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
ส่วนที่ ๒  
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  
ณ อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ (อาคาร 2) ห้อง 216  

- ปากกาลูกลื่น 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑  

วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เ ชี ย ง ร า ย  แล ะทา ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.crcat.ac.th 

 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ 
ส่วนที่ ๓ การสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (โดยการสอบสัมภาษณ์) 
เฉพาะผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑ 
(สอบข้อเขียน) 
ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  
ณ อาคารอ านวยการ ชั้น ๒  
ห้องงานประกันคุณภาพ.ฯ  

 

 

ค) ระเบียบปฏิบัติ... 



- ๒ - 
 
 ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้ 
ตัวอย่างเช่น 
  1. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง    
หรือกางเกง สวมร้องเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าห้องสอบ 
  2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และน าบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ราชการออกให้ไป     
ในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 
  4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงานและ    
สอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   4.1  ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
   4.2  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลา เพ่ือผ่านจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส
โควิด-๑๙ ก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
   4.3  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด 
   4.4  ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
   4.5  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว     
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
   4.6  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่รับสมัคร และตามวัน 
เวลาที่ก าหนดในเวลาสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
   4.7  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่    
ในการสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนในสมรรถนะนั้น 
   4.8  เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัวสอบ 
เฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
   4.9  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
   4.10  ถ้าเสร็จก่อนเวลาและน าส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
   4.11  แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
   4.12  เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการสอบอนุญาต 
   4.13  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดให้คะแนนก็ได้ 
   4.14  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 

ง) วิทยาลัย... 
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 ง)  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน           
การเลือกสรร ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และทางเว็บไซต์ 
www.crcat.ac.th 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
(นายเดชา  ค าสมุทร) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
ลงวันที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 

1. ต าแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสสาขา 201  ช่างยนต์  
 วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  – ๑๖.๐๐ น. 
 สถานที่สอบ ณ อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (อาคาร 2) ห้อง 216 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  
  เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ – สกุล 
  ๑๓  ๐๔  201  ๐๐๑ นายนพดล  ไชยวัง 
  ๑๓  ๐๔  201  ๐๐2 นายวสันต์  ดวงจิตต์ 
  ๑๓  ๐๔  201  ๐๐3 นายคชศักด์ิ  คงทอง 
 
2. ต าแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสสาขา 404  เกษตรศาสตร์ 
 วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  – ๑๖.๐๐ น. 
 สถานที่สอบ ณ อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (อาคาร 2) ห้อง 216 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  
  เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ – สกุล 
  ๑๓  ๐๔  404  ๐๐๑ นางสาวรุ่งระวี  บัวกาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


