ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่งครูผู้สอน
----------------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนวัดบางพูน ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอนเอกปฐมวัยและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ 27 และ 28 มิถุนายน 2560 นั้น
โรงเรียนวัดบางพูน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สมัคร
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ชื่อ – สกุล
นางสาวกัณฐภรณ์ มีบุบผา
นางสาวน้าฝน จวงไธสงค์
นางสาวอารีนันท์ เทียมมาก
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทนา
นางสาวภัทรา พากเพียร
นางสาวจุรีรัตน์ สุริลอด
นางสาวเอื้อสุดา โอบจะบก
นางสาววาสนา มะลิวรรณ
นางสาวนลินี อุ่นทะยา
นางสาววริศรา เศษภักดี
นางสาวสุภาพร แก้วกล้า
นางสาวกชพร นันท์วรรธน์
นางสาวกนกพรรณ สงแก้ว
นางสาวจุฑามาศ ดวงอาโน

หมายเหตุ
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นางสาวกานต์ลดา สีสวัสดิ์
นางสาวปานตะวัน บุญเสริม
นางสาวเจนจิรา ผองขา
นางสาวชนัญชิดา จันขัน
นางสาวสุจิตรา สมนุช
นางสาวอุมาพร ปาณะลักษณ์
นางสาวสุพิทชา อนันตภักดิ์

ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วัน เวลาและสถานที่
และวิธีการประเมิน
ในการประเมินฯ
สอบข้อเขียน
27 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพูน
สอบสัมภาษณ์
28 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องสานักงานโรงเรียนวัดบางพูน

หมายเหตุ

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมั ครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไป
แล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่
กาหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินในตาแหน่งที่สมัครอีก
4.7ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใด
นั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น
4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ
ตาแหน่งที่สมัครและเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พดู หรือติดต่อกับผู้เข้ารับ
การประเมินอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแล
ของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
4.11แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมินจะนาออกจากห้องประเมินไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
4.12เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทา
ตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินได้อนุญาตแล้ว
4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
5. ภาคความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเป็นครูโดยการสอบภาคปฏิบัติ

6. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
7.ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ง) โรงเรียนวัดบางพูน จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่
29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ.โรงเรียนวัดบางพูน และทางเว็บไซต์ที
http://www.bangpoonschool.com
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560

(นางสาวอรุณศรี เหลืองธานี)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางพูน

