
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑   

พนักงานราชการ  กลุมบริหารทั่วไป  สังกัด  สํานักงานอธิการบดี
----------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายนม  ๒๕๕๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ และจะประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  
กําหนด  วัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  
ดังตอไปนี้

ก)  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  
 ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

ข)   กําหนดวัน เวลา   และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
      ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  ๑  ตามวัน เวลา  และสถานที่ 

ในตารางสอบ ดังนี้

สมรรถนะ ครั้งที่  ๑   วิธีการประเมิน 
ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป   กลุมงานบริหารทั่วไป   

สมรรถนะและวิธีการประเมิน
วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมิน

สมรรถนะ เลขประจําตัวของผูสมัคร

ตําแหนง 
- นักกิจกรรมนักศึกษา
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการชางศิลป
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

(ภาคเชา)
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น.
หองประชุมสีทอง

อาคารฉลองศิริราชสมบัติ
ครบ  ๖๐  ป  

๒๔๐๒๐๑๐๑ – ๒๔๐๒๐๑๐๗
๒๔๐๒๐๒๐๑ – ๒๔๐๒๐๒๐๘
๒๔๐๒๐๓๐๑ – ๒๔๐๒๐๓๑๕
๒๔๐๒๐๔๐๑ – ๒๔๐๒๐๔๐๘
๒๔๐๒๐๕๐๑ – ๒๔๐๒๐๑๐๗
๒๔๐๒๐๖๐๑ – ๒๔๐๒๐๑๐๒
๒๔๐๒๐๗๐๑ – ๒๔๐๒๐๗๐๓
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สมรรถนะ ครั้งที่  ๑   วิธีการประเมิน 
ทดสอบภาคความรูความสามารถทางคอมพิวเตอร   กลุมงานบริหารทั่วไป   

สมรรถนะและวิธีการประเมิน
วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมิน

สมรรถนะ เลขประจําตัวของผูสมัคร

ตําแหนง 
- นักกิจกรรมนักศึกษา
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการชางศิลป
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

(ภาคบาย)
วันที่ ๒๘  พฤศจิการยน  ๒๕๕๔

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
หองประชุมสีทอง

อาคารฉลองศิริราชสมบัติ
ครบ  ๖๐  ป  

๒๔๐๒๐๑๐๑ – ๒๔๐๒๐๑๐๗
๒๔๐๒๐๒๐๑ – ๒๔๐๒๐๒๐๘
๒๔๐๒๐๓๐๑ – ๒๔๐๒๐๓๑๕
๒๔๐๒๐๔๐๑ – ๒๔๐๒๐๔๐๘
๒๔๐๒๐๕๐๑ – ๒๔๐๒๐๑๐๗
๒๔๐๒๐๖๐๑ – ๒๔๐๒๐๑๐๒
๒๔๐๒๐๗๐๑ – ๒๔๐๒๐๗๐๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  ๒  ในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ  งานการเจาหนาที่
และ
นิติการ   ตึกสํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้
๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  กลาวคือ  สุภาพสตรี  

สวมเสื้อกระโปรงหรือกางเกง   สวมรองเทาหุมสน   สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไวใน
กางเกง  สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนเปนสุภาพชน

    ๒. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ  วัน  เวลา สถานที่ในการประเมิน

    ๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร   และบัตรประจําตัวประชาชน  หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง   หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได 

    ๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ   โดยวิธีการสอบขอเขียน ทดสอบ 
ตัวอยางงานและสอบสัมภาษณตองปฏิบัติ  ดังนี้

๔.๑  หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไป
ในหองสอบ

๔.๒  ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา  ๓๐  นาที  
แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
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๔.๓   ตองเชื่อฟง   และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบโดยเครงครัด  

๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดให
เทานั้น

๔.๕  ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบไปแลว  ๓๐  นาที   จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

๔.๖  ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่จะ
สมัครและตามวัน  เวลาที่กําหนดในตารางสอบ   ผูที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกไมมีสิทธิเขาสอบ    
ในตําแหนงที่สมัครอีก

๔.๗  ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให
ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น

๔.๘  เขียนชื่อ – นามสกุล   สมรรถนะที่สอบ  ตําแหนงที่สมัครสอบและ
เลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น

๔.๙  เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น  หรือ
บุคคลภายนอก   และไมออกจากหองสอบ    เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ

๔.๑๐  ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว  ตองไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบกอน   จึงจะออกจากหองสอบได

๔.๑๑  แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจาก
หองสอบไมได   เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น

๔.๑๒   เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
ใหหยุดทําคําตอบจะตองหยุดทันที   แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม  
การสอบไดอนุญาตแลว

๔.๑๓  เมื่อสอบเสร็จแลว   ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  หามติดตอ
กับผูที่ยังไมไดเขาสอบและตองไมกระทําการใดๆ  อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู

๔.๑๔  ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้  หรือ
ผูใดทุจริต  หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได

๔.๑๕   ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกลาว  ถือวาสละสิทธิ์และ
ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
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ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
                      

                                                                                                                    

                                                                    
          (อาจารยสุวัฒน  บุศยเมือง)

                    ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ
                                                                         พนักงานราชการประเภททั่วไป
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บัญชีรายชื่อแนบทาย  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑   

พนักงานราชการ  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา
สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
     สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
     

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๑๐๑ นายชาติวัชร  สังขตอง

๒. ๒๔๐๒๐๑๐๒ นายพรมเพชร  คลังตุย
๓. ๒๔๐๒๐๑๐๓ นางสาวเมทินี  มาสุธน
๔. ๒๔๐๒๐๑๐๔ นางสาวมณีรัตนา  วงษมีมา

๕. ๒๔๐๒๐๑๐๕ นางสาวอรอุมา  สินมณี
๖. ๒๔๐๒๐๑๐๖ นายกิตติพันธ  พลพันธ
๗. ๒๔๐๒๐๑๐๗ นางสาวพิมลประวีย  ขวัญเพชร

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
     สังกัด  งานการเจาหนาที่และนิติการ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๒๐๑ นางสาวสุพรรณี  ทองระชา
๒. ๒๔๐๒๐๒๐๒ นางสาวชุฎิมาพร  วงศวิเศษ
๓. ๒๔๐๒๐๒๐๓ นางสาวเรณู  หมอนเมือง
๔. ๒๔๐๒๐๒๐๔ นายธนายศ  งามบานผือ
๕. ๒๔๐๒๐๒๐๕ นางสาวกิ่งแกว  สุขเงา
๖. ๒๔๐๒๐๒๐๖ นางสาวฝนทิพย  จันทร

๗. ๒๔๐๒๐๒๐๗ นางสาวสุทิศา  แกวกก
๘. ๒๔๐๒๐๒๐๘ นางสาวรัชดาภรณ  ทาทอน
๙. ๒๔๐๒๐๒๐๙ นางสาวปทุมทิพย  รื่นราตรี
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     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๓๐๑ นางสาวประกายเพชร  กุนาคํา

๒. ๒๔๐๒๐๓๐๒ นางสาวสุภัสสร  โพธิ์ทอง
๓. ๒๔๐๒๐๓๐๓ นางสาวนันทพร  ชาญเชี่ยว
๔. ๒๔๐๒๐๓๐๔ นายชัยวัฒน  หอมจันทร
๕. ๒๔๐๒๐๓๐๕ นางสาวรวิสรา  บวกทอง
๖. ๒๔๐๒๐๓๐๖ นางสาวพัชรี  เหลี่ยมเพ็ง
๗. ๒๔๐๒๐๓๐๗ นายจักรพันธ  เหลื่อมแหลม
๘. ๒๔๐๒๐๓๐๘ นางสาวสุภารัตน  หอยสังข
๙. ๒๔๐๒๐๓๐๙ นายสุรเดช  บัวคํา

๑๐. ๒๔๐๒๐๓๑๐ นางสาวนันทชนก  เรืองตา
๑๑. ๒๔๐๒๐๓๑๑ นางสาวสุภาพรรณ  สุขสนอง
๑๒. ๒๔๐๒๐๓๑๒ นางสาวสโรชา  ลากะสงค

๑๓. ๒๔๐๒๐๓๑๓ นางสาวนิตยา  หมีทอง
๑๔. ๒๔๐๒๐๓๑๔ นางกุลทินี  ปานแดง
๑๕. ๒๔๐๒๐๓๑๕ นางสาวเพียงนิล  ธนะวิมลสิทธิ์

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี
     สังกัด  งานคลัง  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๔๐๑ นางสาวรําไพร  พุทธา
๒. ๒๔๐๒๐๔๐๒ นางสาวพรรณทิพา  ชีพอุดม
๓. ๒๔๐๒๐๔๐๓ นางสาวชลลพรรษ  กองเตย
๔. ๒๔๐๒๐๔๐๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  คงชวย
๕. ๒๔๐๒๐๔๐๕ นางสาวนิศาชล  โพธิ์ทอง
๖. ๒๔๐๒๐๔๐๖ นางบุหงา  สุรินทร

๗. ๒๔๐๒๐๔๐๗ นางสาวสุพิชญนันทร  เลิกนอก
๘. ๒๔๐๒๐๔๐๘ นางสาววัชรี  นาพิมพ



- ๗ -

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ
     สังกัด  งานพัสดุ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๕๐๑ นางสาวประกายเพชร  กุนาคํา
๒. ๒๔๐๒๐๕๐๒ นายกิตติศักดิ์  อัตตะชีวะ

๓. ๒๔๐๒๐๕๐๓ นายณัฐพงษ  อุตตโม
๔. ๒๔๐๒๐๕๐๔ นายธนายศ  งามบานผือ
๕. ๒๔๐๒๐๕๐๕ นางสาวนารีรัตน  เหมโลหะ
๖. ๒๔๐๒๐๕๐๖ นางสาวสายฝน  วรรณพิรุณ

๗. ๒๔๐๒๐๕๐๗ นางสาวณิชาภัทร  ลิ้มสุข

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการชางศิลป
     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๖๐๑ นายบันลือ  ไพรสวัสดิ์
๒. ๒๔๐๒๐๖๐๒ นายกรกฎ  ดีการ

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๗๐๑ นายชัยวัช  เจริญพรอม

๒. ๒๔๐๒๐๗๐๒ นายเกษม  เพชรตาด
๓. ๒๔๐๒๐๗๐๓ นายบัณฑิต  เกตุแฟง





ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑   

พนักงานราชการ  กลุ่มบริหารทั่วไป  สังกัด  สำนักงานอธิการบดี

----------------------------------------------




ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายนม   ๒๕๕๕

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ และจะประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนด  วัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 

1)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  


 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข)   กำหนดวัน เวลา   และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑




      ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  ๑  ตามวัน เวลา  และสถานที่ 

ในตารางสอบ ดังนี้

		สมรรถนะ ครั้งที่  ๑   วิธีการประเมิน 

ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   



		สมรรถนะและวิธีการประเมิน

		วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

		เลขประจำตัวของผู้สมัคร



		ตำแหน่ง 

- นักกิจกรรมนักศึกษา

- นักวิชาการเงินและบัญชี

- นักวิชาการศึกษา

- นักวิชาการพัสดุ

- นักวิชาการช่างศิลป์

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา



		(ภาคเช้า)


วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น.

ห้องประชุมสีทอง

อาคารฉลองศิริราชสมบัติ

ครบ  ๖๐  ปี  

		๒๔๐๒๐๑๐๑ – ๒๔๐๒๐๑๐๗

๒๔๐๒๐๒๐๑ – ๒๔๐๒๐๒๐๘

๒๔๐๒๐๓๐๑ – ๒๔๐๒๐๓๑๕

๒๔๐๒๐๔๐๑ – ๒๔๐๒๐๔๐๘

๒๔๐๒๐๕๐๑ – ๒๔๐๒๐๑๐๗

๒๔๐๒๐๖๐๑ – ๒๔๐๒๐๑๐๒

๒๔๐๒๐๗๐๑ – ๒๔๐๒๐๗๐๓







- ๒ -

		สมรรถนะ ครั้งที่  ๑   วิธีการประเมิน 

ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   



		สมรรถนะและวิธีการประเมิน

		วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

		เลขประจำตัวของผู้สมัคร



		ตำแหน่ง 

- นักกิจกรรมนักศึกษา

- นักวิชาการเงินและบัญชี

- นักวิชาการศึกษา

- นักวิชาการพัสดุ

- นักวิชาการช่างศิลป์

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา



		(ภาคบ่าย)

วันที่ ๒๘  พฤศจิการยน  ๒๕๕๔

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ห้องประชุมสีทอง

อาคารฉลองศิริราชสมบัติ

ครบ  ๖๐  ปี  

		๒๔๐๒๐๑๐๑ – ๒๔๐๒๐๑๐๗

๒๔๐๒๐๒๐๑ – ๒๔๐๒๐๒๐๘

๒๔๐๒๐๓๐๑ – ๒๔๐๒๐๓๑๕

๒๔๐๒๐๔๐๑ – ๒๔๐๒๐๔๐๘

๒๔๐๒๐๕๐๑ – ๒๔๐๒๐๑๐๗

๒๔๐๒๐๖๐๑ – ๒๔๐๒๐๑๐๒

๒๔๐๒๐๗๐๑ – ๒๔๐๒๐๗๐๓







มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  ๒  ในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ  งานการเจ้าหน้าที่และ

นิติการ   ตึกสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  


ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรี  


สวมเสื้อกระโปรงหรือกางเกง   สวมรองเท้าหุ้มส้น   สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

    ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ  วัน  เวลา สถานที่ในการประเมิน


    ๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร   และบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ

บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง   หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 


    ๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบ 


ตัวอย่างงานและสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ  ดังนี้



๔.๑  ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไป


ในห้องสอบ


๔.๒  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที  


แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

- ๓ -


๔.๓   ต้องเชื่อฟัง   และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ

หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด  


๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้


เท่านั้น



๔.๕  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตาราง


สอบไปแล้ว  ๓๐  นาที   จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 



๔.๖  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่จะ


สมัครและตามวัน  เวลาที่กำหนดในตารางสอบ   ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกไม่มีสิทธิเข้าสอบ    ในตำแหน่งที่สมัครอีก


๔.๗  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้


ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น



๔.๘  เขียนชื่อ – นามสกุล   สมรรถนะที่สอบ  ตำแหน่งที่สมัครสอบและ


เลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น



๔.๙  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น  หรือ


บุคคลภายนอก   และไม่ออกจากห้องสอบ    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของ


คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ



๔.๑๐  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว  ต้องได้รับอนุญาต


จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน   จึงจะออกจากห้องสอบได้



๔.๑๑  แบบทดสอบ  กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจาก


ห้องสอบไม่ได้   เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น



๔.๑๒   เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ


ให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที   แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม  การสอบได้อนุญาตแล้ว


๔.๑๓  เมื่อสอบเสร็จแล้ว   ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อ


กับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใดๆ  อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่



๔.๑๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้  หรือ


ผู้ใดทุจริต  หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๔.๑๕   ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์และ

ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

- ๔ -




ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                                                                    







          (อาจารย์สุวัฒน์  บุศย์เมือง)





                    ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ

                                                                         พนักงานราชการประเภททั่วไป

- ๕ -

บัญชีรายชื่อแนบท้าย  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑   

พนักงานราชการ  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

     สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๑๐๑

		นายชาติวัชร์  สังข์ต้อง

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๑๐๒

		นายพรมเพชร  คลังตุ้ย

		



		๓.

		๒๔๐๒๐๑๐๓

		นางสาวเมทินี  มาสุธน

		



		๔.

		๒๔๐๒๐๑๐๔

		นางสาวมณีรัตนา  วงษ์มีมา

		



		๕.

		๒๔๐๒๐๑๐๕

		นางสาวอรอุมา  สินมณี

		



		๖.

		๒๔๐๒๐๑๐๖

		นายกิตติพันธ์  พลพันธ์

		



		๗.

		๒๔๐๒๐๑๐๗

		นางสาวพิมลประวีย์  ขวัญเพชร

		





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     สังกัด  งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๒๐๑

		นางสาวสุพรรณี  ทองระชา

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๒๐๒

		นางสาวชุฎิมาพร  วงศ์วิเศษ

		



		๓.

		๒๔๐๒๐๒๐๓

		นางสาวเรณู  หมอนเมือง

		



		๔.

		๒๔๐๒๐๒๐๔

		นายธนายศ  งามบ้านผือ

		



		๕.

		๒๔๐๒๐๒๐๕

		นางสาวกิ่งแก้ว  สุขเง่า

		



		๖.

		๒๔๐๒๐๒๐๖

		นางสาวฝนทิพย์  จันทร

		



		๗.

		๒๔๐๒๐๒๐๗

		นางสาวสุทิศา  แก้วกก

		



		๘.

		๒๔๐๒๐๒๐๘

		นางสาวรัชดาภรณ์  ทาทอน

		



		๙.

		๒๔๐๒๐๒๐๙

		นางสาวปทุมทิพย์  รื่นราตรี

		





- ๖ -

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๓๐๑

		นางสาวประกายเพชร  กุนาคำ

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๓๐๒

		นางสาวสุภัสสร  โพธิ์ทอง

		



		๓.

		๒๔๐๒๐๓๐๓

		นางสาวนันทพร  ชาญเชี่ยว

		



		๔.

		๒๔๐๒๐๓๐๔

		นายชัยวัฒน์  หอมจันทร์

		



		๕.

		๒๔๐๒๐๓๐๕

		นางสาวรวิสรา  บวกทอง

		



		๖.

		๒๔๐๒๐๓๐๖

		นางสาวพัชรี  เหลี่ยมเพ็ง

		



		๗.

		๒๔๐๒๐๓๐๗

		นายจักรพันธ์  เหลื่อมแหลม

		



		๘.

		๒๔๐๒๐๓๐๘

		นางสาวสุภารัตน์  หอยสังข์

		



		๙.

		๒๔๐๒๐๓๐๙

		นายสุรเดช  บัวคำ

		



		๑๐.

		๒๔๐๒๐๓๑๐

		นางสาวนันท์ชนก  เรืองตา

		



		๑๑.

		๒๔๐๒๐๓๑๑

		นางสาวสุภาพรรณ  สุขสนอง

		



		๑๒.

		๒๔๐๒๐๓๑๒

		นางสาวสโรชา  ลากะสงค์

		



		๑๓.

		๒๔๐๒๐๓๑๓

		นางสาวนิตยา  หมีทอง

		



		๑๔.

		๒๔๐๒๐๓๑๔

		นางกุลทินี  ปานแดง

		



		๑๕.

		๒๔๐๒๐๓๑๕

		นางสาวเพียงนิล  ธนะวิมลสิทธิ์

		





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

     สังกัด  งานคลัง  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๔๐๑

		นางสาวรำไพร  พุทธา

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๔๐๒

		นางสาวพรรณทิพา  ชีพอุดม

		



		๓.

		๒๔๐๒๐๔๐๓

		นางสาวชลลพรรษ  กองเตย

		



		๔.

		๒๔๐๒๐๔๐๔

		นางสาวหนึ่งฤทัย  คงช่วย

		



		๕.

		๒๔๐๒๐๔๐๕

		นางสาวนิศาชล  โพธิ์ทอง

		



		๖.

		๒๔๐๒๐๔๐๖

		นางบุหงา  สุรินทร์

		



		๗.

		๒๔๐๒๐๔๐๗

		นางสาวสุพิชญนันทร์  เลิกนอก

		



		๘.

		๒๔๐๒๐๔๐๘

		นางสาววัชรี  นาพิมพ์

		





- ๗ -


     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

     สังกัด  งานพัสดุ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๕๐๑

		นางสาวประกายเพชร  กุนาคำ

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๕๐๒

		นายกิตติศักดิ์  อัตตะชีวะ

		



		๓.

		๒๔๐๒๐๕๐๓

		นายณัฐพงษ์  อุตตโม

		



		๔.

		๒๔๐๒๐๕๐๔

		นายธนายศ  งามบ้านผือ

		



		๕.

		๒๔๐๒๐๕๐๕

		นางสาวนารีรัตน์  เหมโลหะ

		



		๖.

		๒๔๐๒๐๕๐๖

		นางสาวสายฝน  วรรณพิรุณ

		



		๗.

		๒๔๐๒๐๕๐๗

		นางสาวณิชาภัทร  ลิ้มสุข

		





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการช่างศิลป์

     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๖๐๑

		นายบันลือ  ไพรสวัสดิ์

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๖๐๒

		นายกรกฎ  ดีการ์

		





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๗๐๑

		นายชัยวัช  เจริญพร้อม

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๗๐๒

		นายเกษม  เพชรตาด

		



		๓.

		๒๔๐๒๐๗๐๓

		นายบัณฑิต  เกตุแฟง

		





