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ประกำศวิทยำลัยกำรอำชีพมหำรำช 
เรื่อง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ  ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ 

ในกำรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
.................................................................................... 

 ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม ๒๕๖6 เพ่ือด าเนินการสรรหาและคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มกราคม ๒๕๖6 นั้น  

   วิทยาลัยการอาชีพมหาราช  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
  ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางรอบดังนี้ 
 

สมรรถนะ วัน เวลำ และสถำนที่ 
การประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในงาน 
 

สอบข้อเขียน  
เวลา 09.00 – 11.00 น. 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ ห้องประชุมสุวรรณโสรัต อาคารอ านวยการ  (อาคาร 1) 
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

การประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 
๑. มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน 
๒. การคิดวิเคราะห์ 
๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
๔. การสื่อสารโดยการพูด 
๕. แฟ้มประวัติผลงาน 

สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.00 เป็นต้นไป 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ ห้องประชุมสุวรรณโสรัต อาคารอ านวยการ  (อาคาร 1) 
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 
ทางเว็บไซด์วิทยาลัยการอาชีพมหาราช (http://www.mice.ac.th/)  

 
  ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  1. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงสวมรองเท้า 
หุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  และบัตรประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปในวัน
ประเมินสมรรถนะทุกครั้ง  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 
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 4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงาน และสอบ
สัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
       4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
       4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
      4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
โดยเคร่งครัด 
       4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
       4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่
ก าหนดในตารางสอบ  ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
       4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้  ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะใด  จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
       4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ  ต าแหน่งที่สมัครสอบ และเลขประจ าตัวสอบเฉพาะ
ในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
       4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน  หรือบุคคลภายนอก  และไม่
ออกจากห้องสอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
       4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
       4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบ จะน าออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
       4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบ  จะต้อง
หยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
       4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้ออกจากห้องสอบ 
       4.14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริต  ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดให้คะแนนก็ได้ 
       1.15 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
  ง) วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่  
2 กุมภำพันธ์ 2566  ณ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช หรือประกาศทางเว็ปไซต์  ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
www.mice.ac.th 

ประกาศ  ณ  วันที่  31 มกราคม พ.ศ. ๒๕66   
 

 
 

(นายณัฐพงศ์  แก้ววงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
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เอกสำรแนบท้ำยประกำศวิทยำลัยกำรอำชีพมหำรำช 
ลงวันที่  31  มกรำคม  2566 

เรื่อง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ  ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ 
ในคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

  
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
33-02-001-0001 นางสาวดลนภา ล าเรียง   

 
 

 
 
 

 (นายณัฐพงศ์  แก้ววงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 


