
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา 

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) 
......................................... 

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ  เพ่ือ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายของวิทยาลัยชุมชนพังงาได้แก่ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด ต าบลเหมาะ อ าเภอ
กะปง  ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา 
ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา  ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) นั้น 

วิทยาลัยชุมชนพังงา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

  ๑. นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา 

  ๑) นางสาวเก็จมณี  ช านิการ 

  ๒) นางสาวอัมราภรณ์  ทองเจิม 

  ๓) นายกฤษณพงศ ์ แซ่แต ้

  ๔) นางสาวนิสารัตน์  สนใจจิตร์ 

  ๒. นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 

   ๑) นายภูธเนศ  จันทวโร 

   ๒) นางสาวฐานิดา  จั่นเอียบ 

   ๓) นายฤทธิชัย  ทองทวี 

   ๔) นางสาวกัญจนา  บุญทรงธรรม 

   ๕) นางสาวสกาวรัตน์  ปานเกลี้ยง 

   ๖) นางสาวภควดี  จิตพานิช 

   ๗) นางสาวณัชชาภรณ์  คมสัน 

   ๘) นางสาวอรรชฌิมา  หมาดอะด า 

  ๓. นักพัฒนาสังคม  ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
พังงา 

   /๑) นางสาวชญาณี   



๒ 

 

   ๑) นางสาวชญาณี  ทิพย์ศรีนิมิต 

   ๒) นางสาวลูกปลา  จิตต์พันธ์ 

   ๓) นางสาวนุสบา  หอมหวล 

  ๔. นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

   ๑) นางสาวประไพ  ไชยราบ 

   ๒) นางสาวธัญญมาศ  อินนุพัฒน์ 

   ๓) นางสาวมณีรัตน์  แสงแก้ว 

  ๕. นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 

   ๑) นางสาวอัจฉรา  รุ่งเรือง 

  ๖. นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

   ๑) นางสาวลั่นทม  มีสินธ์ 

ข) ก าหนด วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ  

 ๑. นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา ประเมินที่ส านักงานที่ดินจังหวัด
พังงา อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ๒. นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ประเมินที่วิทยาลัย
ชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า ถนนราษฎร์บ ารุง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ๓. นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพังงา 
ประเมินที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพังงา อ าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา  วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 ๔. นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  ประเมินที่วิทยาลัยชุมชน
พังงา สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า ถนนราษฎร์บ ารุง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา 
๑๓.๐๐ น. 

 ๕. นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา   ประเมินที่วิทยาลัยชุมชน
พังงา สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า ถนนราษฎร์บ ารุง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา 
๑๓.๐๐ น. 

 ๖. นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา ประเมินที่วิทยาลัยชุมชน
พังงา   หมู่ ๖ ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงาวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ค) วิธีการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือก 

 ประเมินสมรรถนะเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ๑๐๐ คะแนน 

หมายเหตุ สามารถศึกษาขอบเขตและลักษณะของงานได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร 

/ง) ระเบียบเกี่ยวการประเมินสมรรถนะ 



๓ 

 

ง) ระเบียบเกี่ยวการประเมินสมรรถนะ 

 ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

 ๑. แต่งกายให้สุภาพตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น 
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน 

 ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

 ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน ไปในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่อาจจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินก็ได้ 

 ๔. ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาในการประเมินสมรรถนะ 

 ๕. การเข้ารับประเมินสมรรถนะต้องปฏิบัติดังนี้ 

   ๕.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินฯ ก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเข้ารับ
การประเมินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 

   ๕.๒ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินอย่างเคร่งครัด 

   ๕.๓ ต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการตามท่ีก าหนดให้เท่านั้น 

   ๕.๔ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่
มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งนี ้

 วิทยาลัยชุมชนพังงา จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษา
ตะกั่วป่า ถนนราษฎร์บ ารุง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และทีเ่ว็บไซด์ของวิทยาลัยชุมชนพังงา www.pngcc.ac.th    

 

 ประกาศ  ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

     
ลงชื่อ............... ..................................................... 

     ( นายจ ารัส  ขนาดผล ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
 


