
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เร่ือง รายซ่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบ/1คลเข้ารับราชการเป็นข้ารฺาชุการครู และบุคลากร 

ทางการศกึษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563

ตามท่ี คณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดสระแกว้ ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งข้นเพ่ือบรรจุ 
และแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สังกัด 
สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 15 กลุม่วิชาเอก รวม 64 อัตรา กำหนด 
รับสมัครสอบแข่งขัน ระหวา่งวันศกุร์ ท่ี 17 กรกฎาคม -  วันพฤหัสบดี ท่ี 23 กรกฎาคม 2563 และกำหนด 
ประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งข้น ภายในวันพฤหัสบดี ท่ี 6 สิงหาคม 2563 น้ัน

บดันี ้การรบัสมคัรสอบแขง่ขน้เสรจ็สิน้แลว้ โดยอนมุตัคิณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
สระแก้ว ในคราวประชมุคร้ังที ่ 6/2563 เม่ือวันท่ี 23 มถินุายน 2563 จีงประกาศรายซือ่ผู้มสีทิธิสอบแข่งขัน 
สถานท่ีสอบแข่งข้นและระเบียบการสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

1. รายซ่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน แยกตามกลุม่วชิา ทาง สาขาวชิาเอก ดังบัญชีรายซือ่ผู้มีสทิธิ 
สอบแข่งขันแนบท้ายประกาศน้ี

1.1 การตรวจสอบคณุสมบตัทิัว่ไป และคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ชองผูส้มคัร 
สอบแข่งขัน ได้ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน ซ่ืงผู้สมัครสอบแข่งขันอัพโหลด (upload) ผ่านระบบรับสมัคร 
ทางอนิเทอรเ์นต็ หากปรากฏภายหลงัวา่เอกสารหรอืหลกัฐาน ซ่ืงผู้สมัครสอบนำมาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไป 
ตามประกาศรับสมัครสอบหรือแสดงข้อมลอันเป็นเท็จหรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง ถือว่าผู้สมัครสอบ 
รายนัน้เป็นผู้ขาดคุณสม'บต ในการสมัครสอบแข่งขัน แม้เป็นผู้ท่ีสอบแข่งขันได้ก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ 
แตง่ตงัเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึ'ษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพราะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสม'บตในการสมัครสอบต้ังแต่แรกและไม่มีสิทธิ 
เข้าสอบในคร้ังน้ีโดยจะไมคนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ท่ังส้ิน

1.2 หลกัฐานและเอกสารทีต่อ้งนำไปในวนัสอบขอ้เขยีน ภาค ก และภาค ข เพือ่แสดง 
ต่อกรรมการกำกับการสอบ มีดังน้ี

1.2.1 ใบสมัครที,มเีลขประจำตวัสอบและรปูถา่ย ท่ีได้อัพโหลด (upload) เรียบร้อยแลว้ 
ปรากฏอยู่มมุบนดา้นขวาของใบสมคัรและลงลายมอีซือ่ผูส้มคัรสอบ หากไมม่รีปูถา่ยปรากฏอยูท่ีม่มุขวามอื 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หากผู้สมัครสอบอัพโหลด (upload) รูปถ่าย'ไม่สมบรณ์ เข่น รูปถ่ายมืฃนาดเล็กหรือ 
ใหญ'เกินไป ใหัผู้สมัครสอบติดรูปถ่ายท่ีเป็นรูปเดียวกันกับท่ีอัพโหลด (upload) ไม,สมบรณในใบสมัครใหม่

1.2.2 บตัรประจำตัวประซาขนฉบบัจริง ยังไม่หมดอายุ ซืง่มรูีปถา่ยทีข่ดัเจนและปรากฏ 
ซ่ือตัว-ซ่ือสถุล และเลขประจำตัวประซาซนท่ีตรงตามใบสมัครสอบ มาแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบในการสอบ 
ทุกวิชา

หากขาคหลกัฐานตามขอ้ 1.2.1 และ 1.2.2 จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
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2. ให้ผู้มืสิทธิสอบแข่งขันไปสอบแข่งขัน ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด ดังน้ี 
ตารางฝอึบ ภาค ก ความรู ้ความฝาึมารถทัว่ไป (คะแนนเตม็ 200 คะแนน)

วนั/เวลา วิชาทีส่อบ คะแนนเต็ม หมาย
เหตุ

วนัเสาร ์ท่ี 29 สงิหาคม 2563
เวลา 09.00 -  11.00 น. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน
เวลา 13.00 -  14.00 น. ทักษะภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
เวลา 15.00 -  16.00 น. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราขการท่ีดี 50 คะแนน

ตารางสอบ ภาค ข มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณว์ชิาชพี(คะแนนเตม็ 200 คะแนน)

วนั/เวลา วิชาทีส่อบ คะแนนเต็ม หมาย
เหตุ

วันอาทติยท์ี ่ 30 สงิหาคม 2563
เวลา 09.00 -  11.00 น. มาตรฐานความรู้ไนเน้ือหาวิชาท่ีสอบ (วิชาเอก) 100 คะแนน
เวลา 13.00 -  14.30 น. มาตรฐานความรู้ท้ัวไปไนการจัดการเรียนการสอน 75 คะแนน
เวลา 15.30 -  16.00 น. ความรอบรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
25 คะแนน

3. สถานท่ีสอบข้อเขียนภาค ก และ ภาค ข รายละเอียดสนามสอบและการจัดห้องสอบแยก 
ตามกลุ่มวิชาเอก ทาง สาขาวิชาเอก แนบท้ายประกาศนี้

4. ระเบยีบปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบแขง่ขนั
4.1 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ 

ของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555
4.2 ผูเ้ขา้สอบแขง่ขนัตอ้งถอืปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ ตามรายละเอยีดแนบทา้ย

ประกาศนี้
4.3 ห้ามนำ กระเปา๋ ตำรา เอกสาร กระดาษ และส่ิงพิมพ์อ่ืนใด อุปกรณ์ท่ีไข้ไนการคำนวณ 

เคร่ืองมือส่ือสารเล็กทรอนิกส์ ใด  ๆรวมท้ังส่ิงของมืค่าอ่ืนๆ และเอกสารอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการคัดเลือก
เข้าไปในห้องสอบ โดยให้เก็บส่ิงของฝากไว้กับผู้ติดตาม ทัง้นี ้หน่วยจัดสอบไม่มืบริการรับฝากส่ิงของผู้สมัคร 
สอบแข่งขัน

4.4 วัสดอุปุกรณท์ีอ่นญุาตใหน้ำเขา้สนามสอบและหอ้งสอบ ไดแ้ก่ ดินสอดำ 2บ ี ยางลบ 
ดินสอ อุปกรณ์เหลาดินสอ ปากกาหมึกแห้งสีน้ําเงิน และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า
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5. มาตรการฟา้ระวงัและปอ้งกนัการแพรร่ะบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(C0VID-19)

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการควบคุม 
และป้องกันการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรบา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบ้ติฃองกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จงึกำหนดมาตรการฟา้ระวงัและปอ้งกนัโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันสอบ ดงันี้

5.1 ผู้เข้าสอบทุกคน ตอ้งฝีวมหนา้กากอนามยัหางการแพทย์ หรือหน้ากากผ้า 
5. 2. การจัดเตรียมสถานท่ีสอบ ดังน้ี

1) มีจุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารสอบและห้องสอบ
2) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าตัวอาคารและห้องสอบ
3) มีจุดบริการเจลล้างมือใหผู้้เข้าสอบและผู้เก่ียวข้อง ทกุจุดทางเข้า

5.3. สำหรับผู้เข้าสอบ ท่ีมีบุคคลใบครอบครัวท่ีพักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ท่ีมีป'ระ'วัติ
เดินทางกลับหรือเดินทางผ่านมาจากประเทศกลุ่มเส่ียง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ใหแ้จง้สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวัดสระแกว้ โดยดว่นเพือ่ดำเนนิการจดัเตรยีมหอ้งสอบเปน็กรณพีเิศษ

5.4 มีการควบคุมทางเข้าออกสนามสอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามหรือญาติผู้เข้าสอบหรือ 
ผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าสนามสอบโดยเด็ดขาด

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นางมาลี พิณสาย)
ศึกษานเิทศก์ รักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฏิบติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว



ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งข้น
แนบห้ๆยประกๆส กคจ.สระแก้ว ประกาศ ณ จันท่ี 6 สิงหาตม พ.ศ. 2563

1■ ชู้อุปฏิบ้ดิตนชองผู้เข้าสอบ
1.1 ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ

1.1ป ุ ตรวจสอบุความพร้อมฃอฺงวัสดุอุปุกรฺณ์ท่ี!ชู้โนการสอุบ ไดแ้กป่ าุกกาดิบสอุ 2B ยาฺงลบกุบหุเอ ุ
มีดเหลาดินสอ ใบสมัครสมัครสอบ บัตรประจำตัวประชาชนและหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าใหเ้รียบร้อย 
ก่อนไปสนามสอบ

1.1.2 เตรียมปากกาหมึกแห้งสีน้ําเงิน เพ่ือใช้กรอกข้อมูลต่าง  ๆในปกแบบทดสอบได้แก่ รหัสประจำตัว 
ผู้สอบ ซ่ือสกุล สนามสอบห้องสอบ และลงซ่ือรับทราบคำช้ีแจงในแบบทดสอบที,กำหนดไว้!นหน้าคำช้ีแจงของ 
แบบทดสอบฉบับท่ีตนเองได้รับ เขียนรหัสหมายเลขแบบทดสอบในกระดาษคำตอบ ลงลายมือ'ซ่ือผู้มีสิ'ทธิสอบ

1.1.3 แต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อยตามประเพณนียิม สุภาพสตรี!ห้สวมกระโปรง รองเท้าหุ้มส้นหรือ 
รองเทา้คัดชู สุภาพบุรุษสวมกางเกงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์และเส้ือยืด เส้ือคลุม รองเทา้ ถงุเทา้ เช้าห้องสอบ 
โดยเดด็ขาด และประพฤติตนเป็นสุภาพซน

1.1.4 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที
1.1.5 ตรวจซ่ือและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที,น่ังสอบและรออยู่!นบริเวณน้ัน
1.1.6 ห้ามเช้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับการสอบ
1.1.7 หากตรวจซ่ือและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจำสนามสอบ
1.1.8 หากท0าใบสมัครสอบหายให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบเพ่ือ 

ขอใบอนุญาตเช้าสอบ
1.1.9 ห้ามนำ กระเปา ตำรา เอกสาร หรือกระดาษ และส่ิงพิมพ์อ่ืนใด รวมท้ัง โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

เคร่ืองมือส่ือสารทุกขนิด เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์!ดุๆ เคร่ืองประดับทุกซนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เซ่น นาฬกิา 
สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู กระเปาสะพาย กระเปาเคร่ืองเขยีน เคร่ืองคำนวณ เคร่ืองบันทึกภาพ เคร่ือง 
บันทึกเสียงฯลฯ เช้าห้องสอใเโดยเด็ดขาด หากเจ้าหนา้ท่ีตรวจพบว่าผู้!ดนำเช้ามาในหอ้งสอบจะถือว่ามเีจตนา 
กระทำการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอใ!ทันที ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ท่ี!ชู้[นการสอบในขอ 1.1.1-1.1.2

1.1.10 ในระหว่างการสอบ หากปรากฏว่ามืโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือเคร่ืองมือส่ือสารใด  ๆ เปีดใช้งานอยู่ 
หรือมีเสียงดังข้ึน จะถือว่าท่านเจตนาทุจริตในการสอบแข่งขัน จะยุติการสอบทันที

1.2 ก่อนเวลาสอบ
1.2.1 กรรมการกำกับการสอบจะเขิญผู้เช้าสอบเช้าหอ้งสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
1.2.2 ผู้เช้าสอบต้องแสดงใบสมัครสอบ หรือแสดงใบอนุญาตเช้าสอบควบคู่กับบัตรประจำตัวประซาขน 

ต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะน้ันจะมืได้รับอนุญาตให้เช้าห้องสอบ (ใบสมัครสอบให้นำมาแสดงเพ่ือเข้าสอบ 
วิชาแรก ของการสอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2563 เม่ือกรรมการกำกับการสอบตรวจสอบแล้วจะไม่คืนให้
ผู้เข้าสอบโดยจะเก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วยจัดสอบ)

1.2.3 ผู้เช้าสอบต้องน่ังตามท่ีน่ังสอบท่ีกรรมการกำกับการสอบกำหนดให้
1.2.4 น่ังรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพซนในขณะท่ีผู้เช้าสอบ 2 คน ถูกกำหนดให้เป็นตัวแทน 

ผู้เช้าสอบร่วมตรวจสภาพซองแบบทดสอบและลงลายมือซ่ือในส่วนล่างของหน้าชองแบบทดสอบเป็นสักขีพยาน 
ยืนยันความเรียบร้อยของซองแบบทดสอบในแต่ละวิชา
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1.2.5 รับแจกกระดาษคำตอบและแบบทดสอบจากกรรมการกำกับการสอบ หากได้รับกระดาษกำตอบ 
ท่ีมีรอยยับหรือฉีกขาด ให้รืบนำไปเปล่ียนกับกรรมการกำกับการสอบ

1.2.6 ห้ามผู้เข้าสอบทำข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ
1.2.7 อ่านข้อแนะนำ กำช้ีแจงท่ัวไป การทำแบบทดสอบท่ึปกแบบทดสอบท้ังด้านหน้าและด้านหลังและ 

ให้ปฏิบ้ตตามกำแนะนำอย่างเคร่งครัด
1.2.8 เขียนรหัสหมายเลขแบบทดสอบลงในกระดาษกำตอบด้วยปากกา (ตัวบรรจง) และต้องฝนรหัส 

หมายเลขแบบทดสอบ (เลข 7 หลัก) ด้วยดินสอดำ 2B เท่าบ้ัน จึงจะได้รับการตรวจให้คะแนน
1.2.9 ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษกำตอบระบุวิชาท่ีสอบ ซ่ือ นามสกุล เลขประจำตัวสอบถูกต้อง 

ตรงกับผู้เข้าสอบ (กรณีพิมพ์ผิดอนุญาตให้ผู้เข้าสอบแก้1ฃได้)
1.2.10 เซ่ือพิงและปฏิบ้ติตามกำส่ังและข้อแนะนำของกรรมการกำกับการสอบโดยเคร่งครัด

1 .3 ในเวลาสอบ
1.3.1 เริมเปีดข้อสอบเม่ือได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการกำกับการสอบ
1.3.2 ตรวจสอบจำนวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามืไม,ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้รีบแจ้ง 

กรรมการกำกับการสอบทันทีเพ่ือเปล่ียนฉบับใหม่
1.3.3 เม่ือมืกำส่ังให้เปล่ียนแปลงแก้โขข้อสอบจากกรรมการกำกับการสอบให้รืบปฏิบัติตามทันที
1.3.4 ลงมือทำข้อสอบโดยปฏิบ้ติตามคำส่ังและข้อแนะนำของกรรมการกำกับการสอบ รวมท้ังระเบียบ 

แบบแผนเก่ียวกับการสอบ
1.3.5 ในกรณท่ีีต้องใข้กระดาษทดหรือใข้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบให้ทำในท่ีว่างของหน้ากระดาษ

ข้อสอบ
1.3.6 เม่ือมืข้อสงสัยหรือมีกิจจำเป็นห้ามลุกจากท่ีบ้ัง ให้ยกมือข้ึนเพ่ือแจ้งกรรมการกำกับการสอบ
1.3.7 เม่ืออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับ 

อนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการกำกับการสอบ
1.3.8 ลงลายมือซ่ือและพิมพ์ลายน้ิวมือหัวแม่มือข้างขวา ในบัญชีลายมือซ่ือผู้เข้าสอบ
1.3.9 ผู้เข้าสอบต้องแสดงใบสมัครสอบผู้สอบหรือใบอนุญาตเข้าสอบควบคู,กับบัตรประจำตัวประขาชน 

เพ่ือให้กรรมการกำกับการสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบจากการดูตัวจริงกับ 
รูปถ่ายในบัตร และจากลายมือซ่ือในใบสมัครสอบ

1.3.10 ผู้เข้าสอบไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาเร่ิมสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลา ลงมือสอบวิชาใด ไม่มื 
สิทธิเข้าสอบวิชาบ้ัน แต่สำหรับการสอบวิชาแรกในตอนเข้า ของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 
15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิขาบ้ัน เว้นแต่มืเหตุความจำเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธาน ดำเนินการสอบ 
พจิารณาอนญุาต

1.3.11 หากกระทำการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่าจะกระทำ 
โดยวิธืใดหรือให้บุคคลอ่ืนกระทำการให้ เม่ือได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตกในวิชาบ้ัน

1.3.12 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมืโอกาสคัดลอกคำตอบของตน
1.3.13 หา้มออกนอกหอ้งจนกวา่จะหมดเวลาสอบ แมว้า่จะทำขอ้สอบเสรจ็แลว้ ในกรณีท่ีมืเหตุฉุกเฉิน 

เป็นการสุดวิสัยจำเป็นต้องออกนอกห้องสอบให้กรรมการกำกับกาสอบควบคุมอย่างใกล้ขีด
1.3.14 ผู้เข้าสอบจะได้รับสัญญาณเตือนเร่ืองเวลาในระหว่างการสอบจากกรรมการกำกับการสอบ 3 คร้ัง 

คือ คร้ังแรกเม่ือเวลาผ่านไปแล้วคร่ึงหน่ึง คร้ังท่ี 2 เม่ือเหลอืเวลาอีก 15 นาที ก่อนหมดเวลาสอบ และคร้ังสุดท้าย 
เม่ือหมดเวลาสอบ



-3 -

1.3 .15ถา้ทำข้อลอบเสร็จกอ่นหมดทลาหา้มลุกจากทีน่ัง่ ไห้น่ังในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสรบ
1.3.16 ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบ
1.3.17 เม่ือหมดเวลาสอบ กรรมการกำกับการสอบส่ังให้หยุดทำข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจาก 

ห้องสอบไต้เม่ือกรรมการกำกับการสอบไต้อนุญาตแล้ว

1.4 หลงัเวลาสอบ
1.4.1 หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรือไมใกลจากสนามสอบ 

เพ่ือทราบความเคล่ือนไหวของการสอบหรือกรรมการกำกับการสอบหรือกรรมการกลางประจำสนามสอบ อาจจะ 
มีการเรียกตัวในบางกรณี

1.4.2 เม่ือหมดวิชาสอบในวันน้ัน ควรสำรวจรายการส่ิงชองท่ีนำมา ให้ครบก่อนกลับท่ีพัก



ระเบยีบกระทรวงกกึษาธกิาร 
วาดว้ยการปฎบิต้ขิองผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยทีเ่หนึสมควรปรับป3งระเบยีบกระทรวงกึกบาขกิารว่าด้'าขการปฏบิตัขิกงผู้เขา้ศกบ 
ใหเ้หมาะสมย่ํงขึน้

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ©๒ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการ 
กระทรวงกึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกกึษาขกิารจงึวางระเบยีบไขด้ง้ตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบยีบน้ีเรียกว่า “ระเบยีบกระทรวงกึกษาธกิารว่าดว้ยการปฏบิตัิ 
ของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘”

ข้อ ๒ ระเบยีบนีใ้หไ้ขบ้งัคบัดัง้แตว่นักดัจากวันประกาศเปน็ดน้ไป 
ข้อ ๓ ใหย้กเลกิระเบยีบกระทรวงกกึษาธกิารว่าดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. ๒๕0๖ 
ระเบยีบนีใ้หใ้ชบงัคบัแกผู่เ้ขา้สอบสา่หรบัการสอบทกุประเภทในสว่นราชการ 

และสถานกกึษาศงัคคักระทรวงกกึษาธิการ และใหห้มายความรวมถงึผูเ้ขา้สอบในสถานกกึษาทึอ๋ยูใ่น 
กำกบัดแูลหรอืสถานกกึษาทีอ่ยูใ่นความควบดมูของกระทรวงกกึษาธกิารยกเขน้สถาบนัอดุมกกึษาของรฐั 
และสถาบนัอุดมกกึษาเอกชน

ข้อ ๔ ผูเ้ขา้สอบตอ้งปฏบิตัดิง้ตอ่ไปนี้
๔.© การแตง่กาย ถาเปน็นกัเรียนหรอืนกักึกษาตอ้งแตง่เคร่ืองแบบนกัเรยีน 

หรือนักกึกษาแหว้แต่กรณ ี หา้เป็นผู้สมัครสอบต้องแต่งใหสุ้ภาพเรียบรัอยตามประเพณนิียม
๔ .๒ ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งถอืเปน็หนาัทึท่ีจ่ะตอ้งตรวจสอบใหท้ราบว่าสถานทีส่อบ

อยู่ ณ ทีใ่ค หอ้งใด
๔.๓ ไปถงึสถานทีส่อบกอ่นเวลาเรืม่สอบตามสมควร ผูใ้คไปไมท่นัเวลาลงมอื 

สอบวชิาใด ไมม่สีทิธเิขา้สอบวชิาบนั แตส่า่หรบัการสอบวชิาแรกในตอนเขา้ของแตล่ะวนั ผูใ้คเขา้หอ้ง 
สอบหลงัจากเวลาลงมอืสอบแหว้ ©๕ นาท ี จะไมไ่ดร้บัอบญุาตใหส้อบวชิานีน้ เขน้แต่มเีหตุความจำเป็น 
ใหอ้ยู่ในตลุพนิจิของประธานดำเนนิการสอบพจารถทอนญุาต

๔.๔ ไมเ่ขา้หอ้งสอบกอ่นไดร้บัอบญุาฅ
๔.๕ ไมน่ำเอกสาร เครือ่งอเิลก็ทรอนกิสห์รอืเครือ่งสอืสารใด ๆ เขา้ไป

ในหอ้งสอบ



๔.๖ นัง่ตามทีก่ำหนดให ้ จะเปลีย่นทีน่ัง่กอ่นไหร้บัอนญุาตไมไ่ห้
๔.ฟ ้ปฎบิดตามระเบยีบเทีย่วกบัการสอบและกำนัง่ของผูก้ากบัการสอบโดย

ไมท่จุ?ตในการสอบ
๔.๘ มใิหผู้เ้ขา้สอบคนอืน่คดัลอกกำคอบของตน รวมทงัไมท่คุธยุกบัผูใ้ค 

ในเวลาสอบ เม่ือมขีอ้สงลยัหรือมเีหตตุวามจำเปน็ใหแ้หง้ตอ่ผูก้ำกบัการสอบ 
๔.๙ ประหฤติตนเป็นตุภาพชน
๔.๑0 ผูใ้ดสอบเสร็จกอ่น ผูน้ัน้ตองออกไปหา่งจากหอ้งสอบ และไม่ 

กระทำการใด ๆ อันเปน็การรบกวนแก่ผู้ท่ียังสอบอยู่ แตท่งันีผู้เ้ขา้สอบทกุคนจะออกจากหอ้งสอบ 
กอ่นเวลา ๒0 นาท ี หลงัจากเร่ิมสอบวิชานัน้ไมไ่ห้

๔.©» ไมน่ำกระดาษสำหรบัเขยีนกำตอบทีผู่ก้ำกบัการสอบแจกใหอ้อก
ไปจากหอ้งสอบ

ข้อ ๕ ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทำการฟ้า'สืนระเบียบข้อ ๔ หรอพยายามกระทำการทจุริต 
ในการสอบวชิาโต ใหผู้ก้ำกบัการสอบวา่กลา่วคกัเตอืน

หา้การกระทำคงักลา่วในวรรคแรกเขา้ลกัษณะราัขแรงเมือ่ไคสัอบสวนแหว้ 
ประธานกรรมการห?อผูม้กีำนาจหนา้ทีใ่นการเตการสอบมกีำนาจสัง่ไมไ่หผู้น้ัน้เขา้สอบวชิานัน้ 
หรอน่ังไม่ตรวจกำตอบวิชาน้ันของผู้น้ัน โดยสรวา่สอบไม๓่ นเฉพาะวชิากไ็คั

ขอ้ ๖ ผูเ้ขา้สอบผูใ้ดกระทำการทจุ?ตไนการสอบวิชาได เมือ่ไหส้อบสวนแหว้
ใหป้ระธานกรรมการห?อผูพ้กึำนาจหนา้ทีใ่นการรัตการสอบ นัง่ไม่ตรวจกำตอบแสะสอว่าผูพ้นสอบไมพ่า่น1*1 *วชิานน้ในการสอบคราวนน้

ข้อ ๙  ในกรณทีจุ?ตในการสอบหว้ยวิธคดัลอกกำตอบระหว่างผูเ้ขา้สอบหว้ยกนั 
ใหส้นันษิฐานไวักอ่นวา่ผูเ้ขา้สอบนัน้ไหส้มคบกนักระทำการทจุริต

ข้อ ๘ ใหป้ลดักระทรวงสทืษาธการรกัษาการใหเ้บนีไปตามระเบยีบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่ กา0  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

/ ---- ■—
(นายจาทรุนตฉายแสง)

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสทืษาธกิาร

- ๒” . . .  .



ระเบยีบกระทรวงสกิษาธกิาร 
ว่าด้, รเดูบัตของผู้ เช้าสเฌ (พบที ่๒) 
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โดยทีเ่ปน็การสมควรเแบ.ีขเทีม่เตมิระเบยีบกระทรวงสกืษาธกิารวา่ดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ให้มความเหมาะสมยงข้ึน

อาคัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราซบัญญ้ตระเบียบบริหารราใ(การกระทรวงสิกบาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการmะทรวงสกิพกีาร จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปบ้ี

๑ . ระเบยีบนีเ้รยิกวา่ “ระเบยีบกระทรวงสกืษาธการวา่ดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ชา้สอบ (ฉบับที ่๒) 
พ.«๒๕๕๕"

๒. ระเบียบโบีห้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิกความใน ๔.๑๐ ของข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงสิกง!ทธการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เช้าสอบ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้1ช้ความต่อใปน้ีแทบ
“๔.®๐ ต้องน่ังอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำข้อสอบ”

ประกาศณวันท่ี ^)ะ) มอิบุายนพ.ศ.๒๕๕๕

(ศาสตว่าจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช)
รัฐมนรพว,^กระทรวฟก้พารการ


