
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง กำหนดการคดัเลอืกบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหนง่ประเภททัว่ไป 

เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัปฏบิตักิาร 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

ตามประกาศ คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๖๔๖๔ ไดป้ระกาศ 
รายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก ภาค ก และ ภาค ข ในการคดัเลอืกบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒) ตำแหนง่ประเภททัว่ไป เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประ๓ ทวซิาการ ระดบัปฏบิตักิาร สงักดัสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานป ี พ.ศ.๒๔๖๔ และให้ซะลอการดำเนินการคัดเลือกออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดซองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลีค่ลาย น้ัน

สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้จง้ใหด้ำเนนิการคดัเลอืกบคุลากรทางการศกึษาอืน่ 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหนง่ประเภททัว่ไป เพ ือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวซิาการ ระดบัปฏบิตักิาร 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ป ี พ.ศ.๖๔๖๔ ตามกำหนดการใหม ่ รายละเอยีดแนบทา้ย 
ประกาศนี ้(เอกสารแนบทา้ย ๑)

สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จงึขอแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการดำเนนิการคดัเลอืก ดงันี ้
๑. ใหผู้ม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก ไปสอบคดัเลอืก ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนด ดงันี ้

ภาค ก ความรูค้วามสามารถทัว่ไป (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน)

วนั /เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเตม็

วนัเสารท์ี ่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๑.๐๐ น.

ความสามารถในการคดิหาความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงของคำ 
ขอ้ความ หรอืขอ้สรปุอยางสมเหตสุมผลจากขอ้ความ และ 
ความสามารถในการอา่น ความรูค้วามเขา้ใจในบทความ 
การสรปุ ความและตคีวาม การเลอืกใขค้ำหรอืกลุม่คำ 
การเรยีงความ และการเซยีนประโยคไดถ้กูตอ้ง ตามหลกั 
ภาษาไทย และความรูค้วามสามารถในการใขภ้าษาองักฤษ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน

๑๐๐ คะแนน

ภาค ข ความรูค้วามสามารถทีใ่ขเ้ฉพาะตำแหนง่ ขอ้ ๑ (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน)

วนั /เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเตม็

วนัเสารท์ี ่๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ -  ๑๔.๐๐ น.

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะอืน่ๆทีจ่ำเปน็สำหรับ 
การปฏบิตัหินา้ที่

๑๐๐ คะแนน

/สถานทีส่อบ...



ใ

-พว-

ฝถีาบทฝึอึบภาค ท บ.ละภาค ข ณ หอ้งประชมุเสมาสริะแกว้ สำนกงานศกึษาธกิารจงัหวดั  
สริะแกว้ สำบลหำเกษม อำเภอนเิองสริะแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

๒. ระเบยีบปฏบิตัขิองผูเ้ขา้รบัการคดเลอืก
๒.® ผูเ้ขา้รบัการคดัเสอืกตอ้งถอืปฏใิ}ตติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการปฏบิตัขิอง 

ผ ูเ้ข า้สอบ  พ .ศ.๒(ะ๔๘ และท ีแ่ก ไ้ข เพ ิม่ เต มิ J ม บ่ บั ท ี ่ ๒) พ .ศ.๒๔๔๔ ราย ล ะเอ ยี ด แน บ ท า้ย ป ระก าศ น ี้ 
(เอกสารแนบทา้ย ๒)

๒.๒ ผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกตอ้งฺปฺฏบิตัติานขอ้แนะนำในการปฏบิตัติบของผูเ้ขา้รบัการคดั เลอืก 
ตามรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี ้(เอกสารแนบทา้ย ๓)

๒.๓ ตอ้งนำบตัรประจำควัผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก และบตัรประจำควัประซาซนหรอืบตัรอืน่ 
ทีห่นว่ยงาบซองรฐัออกใหซ้ึง๋มรืปูถา่ยของผูส้มคัรไปในวนัสอบคดัเลอืกหากขาดบตัรใดบตัรหนึง่จะไมอ่นญุาต 
ใหเ้ขา้หอ้งสอบ

๒.๔ หา้มนำสงิของหรอืเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิสท์กุซนดิเขา้หอ้งสอบ เขน่ โทรศพัทม์อืถอื วทิยุ 
ตดิตามควั วทิยสุ ือ่สาร บาหกิาขอ้มอื หรอือปุกรณท์ ีใ่ขใ้นการคำนวณ เครือ่งบนัทกึภาพ เครือ่งบนัทกึเสยีง 
ตลอดจบตำรา หนงัสอื บนัทกึขอ้ความ เอกสารหรอืกระดาษสงิพมิพอ์ืน่ใด หรอืวสัดอุปุกรณอ์ืน่ เขน่ กระเปา 
สะพาย กระเปาเครือ่งเขยีน เปน็ตน้

๒.๔ ผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกตอ้งแตง่กายสภุาพเรยีบรอ้ยตามประเพณนียิม และไมอ่นญุาต 
ใหส้วมเสือ้คลมุเขา้หอ้งสอบ ‘

๓. มาตรการเฝาึระวงัและปองกบัการแหรร่ะบาด ซองโรคตดิเชือ้!วรสั๒ิโรน า ๒๐®๙ (CQV1D-19)
๓.® ผูเ้ขา้สอบทกุคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยัทางการแพทย ์หรอืหนา้กากผา้ตลอดเวลา 

ที่อยู่ใบสถานทีส่อบและในหอ้งสอบ
๓.๒ มจีดุคดักรอง กอ่นเขา้อาคารสอบและหอ้งสอบ 
๓.๓ ตรวจวัดอณุหภม ี กอ่นเขา้ควัอาคารและหอ้งสอบ 
๓.๔ มจืดุบรกิารเจลลา้งมอืใหผู้เ้ขา้สอบและผูเ้กีย่วขอ้ง
๓ . ๔ สำหรบัผูเ้ขา้สอบหรอืทีม่บืคุคลใบครอบครวัซึง๋อาศยัอยูร่ว่มบา้นเดยีวกบั ทีม่ปืระวิติ 

เดนิ ท างมาจากจงัหวดัท ีเ่ปน็ พ ืน้ ท ีค่วบคมุสงูสดุและเขม้งวด ตามป ระกาศของศนู ยบ์ รหิ ารสถาน การณ ์ 
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรบา ๒ 0๑ ๙  (C0VID-19) ใหน้จงัสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
โดยดว่น เพีอ่คำเนบิการตามมาตรการปองกบัและควบคมุโรคตามที่กระทรวงสาธารณสขุกำหนดโดยเครง่ครดั

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กบั
ประกาศ ณ  วนัที ่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายไสว สารบีท)
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



เ อ ก ส า ร แ น บ ท ้า ย  ๑

กำหนดการคดัเลอืกบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหนง่ประเภททัว่ไป เพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ ระคบัปฏบิตักิาร 

สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0๒0๖.๕/ว ๑ ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔)

๑. ประกาศรับสมคัรคัดเลือก
(ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๗ วับ)

ดำเนบิการแลว้๒. รับสมัครคัดเสือก
(ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ)

๓. ประกาศรายซีอ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก 
(ประกาศกอ่นวันคดัเสอืกไม่นอ้ยกว่า ๗ วัน)

๔. ประเมนิประวัตแิละผลการปฏบิตังิาน ระหว่างวันพุธท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ -  
วันศุกร์ท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๕. สอบขอ้เขยีน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทัว่ไป
ภาค ข ความรู้ความสามารถทีใ่ขเ้ฉพาะตำแหนง

วันเสาร์ที ่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๖. ประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการคดัเสอืกภาค ก และ ภาค ข ภายใบวันศุกร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๗. สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกบัตำแหนง่ (ลม้ภาษณ)์ วันอาทติย์ที ่๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๘. ประกาศผลการคดัเสอืก
J(ร ^ '

ภายในวันพุฮท่ี ๔^ลิง1รัาคม'ิ๒ ^ ๔ \
/  \(p,1*“ 1* , X \______  f ร.



ตารางสอบคดัเลอืกบคุลากรทางการศกึษาอีน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหนง่ประ๓ ทท่ัวไป 
เพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัปฏบิตักิาร 

สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. ๒<£๖๔ 
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท ีศ่ธ ๐๒๐๖.(ะ/ว .๑ ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔)

ภาค ก ความรูค้วามสามารถทัว่ไป (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน)

วนั /เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเตม็ หมายเหตุ
วนัเสารท์ี ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เซ่ีอมโยงของคำ 
ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ 
และความสามารถในการอ่าน ความรูค้วามเขา้ใจ 
ในบทความ การสรุปความและตคีวาม การเสือกใช้คำ 
หรือกลุ่มคำ การเรยืงความ และการเขียนประโยคได้ถูกต้อง 
ตามหลักภาษาไทย และความรู้ความสามารถในการใช ้
ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน

ภาค ข ความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตำแหนง่ (คะแนนเตม็ ๑๔๐ คะแนน)

วนั /เวลา ประเมนิผลการปฏบิตังิาน คะแนนเตม็ หมายเหตุ
วันพุธท่ี ๑๔ กรกฎคม ๒๕๖๔ - 
วันศุกร์ที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จากรายงานการปฏบิติังานในหนา้ทีย้่อนหลัง ๒ ปี ๕๐ คะแนน

วนั /เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเตม็ หมายเหตุ
วนัเสารท์ี ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๓.0๐ - ๑๕.๐๐ น.
ความรู ้ความลามารถ ทักษะ สมรรถนะและอ่ีบ  ๆ
ทีจ่ำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าท่ีใบตำแหน่งบ้ัน ๆ

๑๐๐ คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกบัตำแหนง่ (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน)

วนั /เวลา ประเมนิเหมาะสมกบัตำแหนง่ คะแนนเตม็ หมายเหตุ
วันอาทติยท์ี ่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ตัง้แตเ่วลา 0๙ .๐๐  บ. เป็นต้นไป

สอบสมัภาษณ ์โดยพจิารณาจากประวัตสิว่นตวั
และการศกึษา บคุลกิภาพ ท1วงทวิาจา การมปีฏภิาณ ,

เจตคตแิละอดุมการณ ์วฒุภิาวะทางอารมณ ์ /  -

๕๐ คะแนน



เ อ ก ส า ร แ น บ ท า ย  ๒

ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร 
ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ซปับท่ี ๒) 

พแ๒๕๔๕

โดยทีเ่ปน็การสมควรแกไขเพมิเตมิระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขีบ้

อาศยัอำนาจดามความใบมาตรา ๑๒ แหง่พระราขบญัญตัริะเบยีบบรหิารราขการกระทรวงศกึษาธกิาร 
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาพิการ จงึวางระเบยีบไว ้ศงัตอ่ไปนี้

๑ . ระเบยีบน ีเ้รยีกวา่ “ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ (ฉบบัที ่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕”

๒. ระเบยีบนีI้หโ้ขบ้งัคบัตัง้แตว่นัประกาศเปน็ตน้ไป
๓ .  ไหย้กเลกิความไน ๔.๑๐ ของข้อ ๔ แหง่ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ 

พ.ศ. ๒๕๔๘และใหไ้ขค้วามตอ่ไปนีแ้ทบ
“๔ .๑๐ ตอ้งนัง่อผใูนหอ้งสอบจนหมดเวลาทำขอ้สอบ”

ประกาศณ วันท่ี น) มิเมอินุายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ศาเ , _ . . . .  ฑเ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร 
วา่ดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยทีเ่หน็สมควรปรบัป3งระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ 
ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้

อาศยัอำนาจดามความในมาตรา 0๒ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ 
กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารจงึวางระเบยีบไวดังัฅอ่ไปนี ้

ขอ้ © ระเบยีบนีเ้รยีกวา่ “ ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการปฏบิตั ิ
ของผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. ๒๕๔๘”

ขอ้ ๒ ระเบยีบนีใ้หไ้ขบ้งัคบัดัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเปน็ดน้ไป 
ขอ้ ๓ ใหย้กเกกระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
ระเบยีบนีใ้หใ้ขบ้งัคบัแกผู่เ้ขา้สอบสำหรบัการสอบทกุประเภทในสวํนราชการ 

และสถานศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร และใหห้มายความรวมถงืผูเ้ขา้สอบในสถานศกึษาทีอ่ยูใ่น 
กำกบัดแูลหรอืสถานศกึษาทีอ่ยูใ่นความควบทมุของกระทรวงศกึษาธกิาร ยกเวนัสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 
และสถาบนัอคุมศกึบาเอกชน

ขอ้ ๔ ผูเ้ขา้สอบดอ้งปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี้
๔ .0 การแตง่กาย ถาัเปน็นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาดอ้งแตง่เคริอ่งแบบนกัเรยีน 

หรอืนกัศกึษาแหว้แตก่รณ ี ถาัเปน็ผูส้มคัรสอบตองแตง่ใหส้ภุาพเรยีบรอัยดามประเพณนียิม
๔.๒ ผูเ้ขา้สอบจะดอ้งถอืเปน็หนาัทีท่ ีจ่ะดองตรวจสอบใหท้ราบวา่สถานทีส่อบ

อยู ่ ณ ทีใ่ด หอ้งใด
๔.๓ ไปถงึสถานทีส่อบกอ่นเวลาเริม่สอบคามสมควร ผูใ้ดไปไมท่นัเวลาลงมอื 

สอบวชิาใด ไมม่สีทิธเิขา้สอบวชิานัน้ แตส่ำหรบัการสอบวชิาแรกในคอนเขา้ของแตล่ะวนั ผูใ้ดเขา้หอ้ง 
สอบหลงัจากเวลาลงมอืสอบแหว้ ๑๕ นาท ี จะไมไ่ดร้บัอบญุาฅใหส้อบวชิานัน้ เวนแตม่เีทตความจำเปน็ 
ใหอ้ยูใ่นทกุพนิจิของประธานดำเนนิการสอบพจิารณาอนญุาค

๔.๔ ไมเ่ขา้หอ้งสอบกอ่นไดร้บัอนญุาต
๔.๕ ไมน่ำเอกสาร เตริอ่งอเถกึทรอนกิสห์รอืเคริอ่งสอ์สารใด  ๆ เขา้ไป

ในหอ้งสอบ



๔1๖ นัง่ตามทีก่ำหนดให ้ จะเปลีย่นทีน่ัง่กอ่นไขร้บัอสญุาตไมไ่ข้
๔ .๙ ปฎลิคัตึไมระเบยีบเกีย่วกบัการสอบและกำสัJ่ของผูก้ำกบัการสอบโคย

ไมท่จุรติในการสอบ
๔.๘ บใีหผู้เ้ขา้สอบคนอืน่คดัลอกกำตอบของตน รวมทัง้ไมท่คุคยุคบัผูใ้ด 

ในเวลาสอบ เม่ือมีขอ้สงสยัหรือมีเพชุความจำเป็นให แ้จงัตอ่ผูก้ำกบัการสอบ 
๔.๙ ประพสุติตนเป็นสุภาพชน
๔.©o ผูใ้ดสอบเสร็จกอ่น ผูน้ัน้ตองออกไปหา่งจากหอ้งสอบ และไม่ 

กระทำการไค ๆ อันเปน็การรบกวนแกํผู้ท่ียังสอบอยู่ แตท่ัง้นีผู้เ้ขา้สอบทกุคนจะออกจากหอ้งสอบ 
ก่อนเวลา too นาท ี หลังจากเร่ิมสอบวิชานัน้ไมไ่ข้

๔©©ไมน่ากระดาษสำหรบัเขยีนกำตอบทีผู่ก้ำกบัการสอบแจกใหอ้อก
ไปจากหอ้งสอบ

ข้อ ๕ ผู้เข้าสอบผู้ไดกระทำการฟ้า?เนระเบียบข้อ ๔ หรือพยายามกระทำการทจุริต 
ในการสอบวชิาโต ใหผู้ก้ำกบัการสอบวา่กลา่วคกัเตอน

ขา้การกระทำคงักล่าวในวรรคแรกเขา้ลกัษณะรัาขแรง เมือ่ไขส้อบสวนนขว้ 
ประธานกรรมการหรือผูม้อีำนาจหนา้ทีใ่นการจดัการสอบมอีำนาจสัง่ไมไ่หผู้น้ัน้เขา้สอบวิชานัน้ 
หรือส่ังไมต่รวจกำตอบวิชาลันของผู้นัน้ โตยถอวา่สอบไมผ่า่นเฉพาะวชิากไ็ข้

ข้อ ๖ ผูเ้ขา้สอบผูใ้คกระทำการทจุรติไนการสอบวิชาไต เมือ่ไขส้อบสวนนขว้ 
ใหป้ระธานกรรมการหรือผูม้กีำนาจหนา้ทีใ่นการจดัการสอบ สัง่ไมต่รวจกำตอบและขอ้วา่ผูล้นัสอบไมผ่า่น 
วิชาลนัในการสอบคราวนัน้

ข้อ ๗ ในกรณทีจุรติในการสอบขว้ยวิธคึดัลอกกำตอบระหว่างผูเ้ขา้สอบควัยกนั 
ใหส้นันษิฐานไขก่้อนว่าผูเ้ขา้สอบนัน้ไขส้มกบกนักระทำการทจุริต

ข้อ ๘ ใหป้ลตักระทรวงสกืษาธการรกัษาการใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี กHo กันยายน พ.ส. ๒๕๔๘

^  ------

(นายจาชุรนต ฉายแสง)
รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสกืษาธกิาฺร



ขอ้ปฏบิต้ขิองผ ูเ้ขา้สอบคดัเลอืก
แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วนัที ่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ '<•

๑ . ขอ้ปฏบิตัตินของผูเ้ขา้ลอบ 
๑ .๑  กอ่นเวลาเขา้ทอ้งสอบ

๑.๑.๑ ตรวจสอบความพรอ้มของวัสดอุปุกรณท์ีใ่ขใ้นการสอบ ไดแ้ก ่ ดินสอ ๒บี ยางลบ กบหรือ 
มดีเหลาดนิสอ บตัรประจำตวัผูส้อบ บตัรประจำตวัประซาซน หนา้กากอนามยัหรอืหนา้กากผา้ ใหเ้รยีบรอ้ย 
ก่อนไปสนามสอบ

๑.๑.๒ เตรยีมปากกาหมกึแหง้สนีํา้เงนิ เพือ่ใชก้รอกขอ้มลูตา่ง  ๆในปกแบบทดสอบไดแ้ก ่รหสัประจำตวั 
ผู้สอบ ซ่ือสกุล สนามสอบหอ้งสอบ และลงซือ่รบัทราบคำซีแ้จงในแบบทดสอบทีก่ำหนดไว้ในหนา้คำซีแ้จงของ 
แบบทดสอบฉบบัทีต่นเองได้รับ เซยีนรหสัหมายเลขแบบทดสอบในกระดาษคำตอบ ลงลายมอืซือ่ผูม้สึทิธิสอบ 

๑.๑.๓ แตง่กายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ยตามประเพณนียิม สุภาพสตรีให้สวมกระโปรง รองเทา้หุม้สนัหรือ 
รองเทา้คดัช ู สภุาพบรุษุสวมกางเกงสภุาพ หา้มสว่มกางยนีสแ์ละเสือ้ยดื เสือ้คลมุ รองเทา้ ถงุเทา้ เชา้หอ้งสอบ 
โดยเดด็ขาด

๑.๑.๔ ควรไปถงึสนามสอบกอ่นเวลาสอบอยา่งนอ้ย ๓๐ นาที
๑ .๑ .๕  ตรวจซือ่และหอ้งสอบของตนเองจากแผนผงัหอ้งสอบและทีน่ัง่สอบและรออยูใ่นบรเิวณนัน้ 
๑.๑.๖ หา้มเชา้หอ้งสอบกอ่นไดร้บัอนญุาตจากกรรมการกำกบัการสอบ 
๑.๑.๗ หากตรวจซือ่และหอ้งสอบของตนเองไมพ่บใหร้บีตดิตอ่กรรมการกลางประจำสนามสอบ 
๑.๑.๘ หากทำบตัรประจำตวัผูเ้ชา้สอบหายใหร้บีแจง้ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ 

เพือ่ขอใบอนญุาตเชา้สอบ
๑.๑.๙ หา้มนำตำรา เอกสาร หรอืกระดาษ และสิง่พมิพอ่ื์นใด รวมท้ัง โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ เครือ่งมอืสือ่สาร 

ทุกขนิด เคร่ืองอเิลก็ทรอนกิสใ์ดๆ เครือ่งประดบัทกุชนดิ หรอืวัสดอุปุกรณอ์ืน่ เซ่น นาฬกิา สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื 
ตา่งห ู กระเปา้สะพาย กระเปาเครือ่งเซยีน เครือ่งคำนวณ เครือ่งบนัทกึภาพ เครือ่งบนัทกึเสยีงฯลฯ เช้าห้องสอไ]
โดยเดด็ขาด หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบวา่ผูใ้ดนำเขา้มาในหอ้งสอบจะถอืวา่มเีจตนากระทำการทจุรติในการลอบและ 
ตอ้งยตุกิารสอบทนัท ี ยกเวน้ วัสดุอุปกรณท์ีใ่ช้ในการสอบในข้อ ๑.๑.๑-๑.๑.๒

๑.๑.๑๐ ในระหวา่งการสอบ หากปรากฏวา่มโีทรศพัทเ์คลือ่นที ่หรอืเครือ่งมอืสือ่สารใด  ๆ เปดีใชง้านอยู ่
หรอืมเีสยีงดงัขึน้ จะถอืวา่ทา่นเจตนาทจุรติในการสอบแขง่ขนั จะยตุกิารสอบทนัที

๑.๒ กอ่นเวลาสอบ
๑.๒.๑ กรรมการกำกบัการสอบจะเซญิผูเ้ชา้สอบเชา้หอ้งสอบกอ่นเวลาสอบอยา่งนอ้ย ๑๕ นาท ี
๑.๒.๒ ผูเ้ชา้สอบตอ้งแสดงบตัรประจำตวัเชา้สอบ หรอืแสดงใบอนญุาตเชา้สอบควบคูก่บับตัรประจำตวั 

ประซาซนตอ่กรรมการกำกบัการสอบ มฉิะนัน้จะมไิดรั้บอนญุาตใหเ้ชา้หอ้งสอบ
๑.๒.๓ ผูเ้ชา้สอบตอ้งนัง่ตามทีน่ัง่สอบทีก่รรมการกำกบัการสอบกำหนดให้
๑.๒.๔ นัง่รอดว้ยอาการสงบเรยีบรอ้ยอยา่งสภุาพซนในขณะทีผู่เ้ชา้สอบ ๒ คน ถกูกำหนดใหเ้ปน็ตวัแทน 

ผูเ้ชา้สอบรว่มตรวจสภาพซองแบบทดสอบและลงลายมอืซือ่ในสว่นลา่งของหนา้ซองแบบทดสอบเปน็สกัซพียาน 
ยนืยนัความเรยีบรอ้ยของซองแบบทดสอบในแตล่ะวซิา

๑.๒.๕ รบัแจกกระดาษคำตอบและแบบทดสอบจากกรรมการกำกบัการสอบ หากไดร้บักระดาษคำตอบ 
ทีม่รีอยยบัหรอืฉกีขาดใหร้บีนำไปเปลีย่นกบักรรมการกำกบัการสอบ 

๑.๒.๖ หา้มผูเ้ชา้สอบทำขอ้สอบกอ่นมสีญัญาณใหล้งมอืสอบ

r ไ อ ก ส า ร แ น ับ ท ้า ย



๑.๒.๗ อ่านข้อแนะนำ คำชีแ้จงทัว่ไป การทำแบบทดสอบทีป่กแบบทดสอบทัง่ดา้นหนา้และดา้นหลงัและ 
ใหป้ฏบิตัติามคำแนะนำอยา่งเครง่ครดั

๑.๒.๘ เขยีนรหสัหมายเลขแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบดว้ยปากกา (ตวับรรจง) และต้องฝนรหสั 
หมายเลขแบบทดสอบ (เลข ๗ หลกั) ด้วยดินสอดำ ๒บี เทา่นัน้ จงึจะไดร้บัการตรวจใหค้ะแนน

๑.๒.๙ ตรวจสอบความถกูตอ้งของกระดาษคำตอบระบวุขิาทีส่อบ ข่ือ นามสกุล เลขประจำตวัสอบถกูตอ้ง 
ตรงกบัผูเ้ขา้สอบ (กรณพีมิพผ์ดิอนญุาตใหผู้เ้ขา้สอบแกใ้ขได)้

๑.๒.๑๐ เชือ่พงิและปฏบิด้ติามคำสัง่และขอ้แนะนำของกรรมการกำกบัการสอบโดยเครง่ครดั

๑ .๓ ในเวลาสอบ
๑.๓.๑ เริม่เปดิขอ้สอบเมือ่ไดร้บัสญัญาณใหล้งมอืสอบจากกรรมการกำกบัการสอบ 
๑.๓.๒ ตรวจสอบจำนวนขอ้และหนา้ของแบบทดสอบ ถา้มไืมค่รบหรือหนา้ใดพมิพไ์มซ่ดัเจน ใหรี้บแจง้ 

กรรมการกำกบัการสอบทนัทเีพือ่เปลีย่นฉบบัใหม่
๑.๓.๓ เมือ่มคืำสัง่ใหเ้ปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้สอบจากกรรมการกำกบัการสอบใหร้บีปฏบิตัติามทนัท ี
๑.๓.๔ ลงมอืทำแบบทดสอบโดยปฏบิตัติามคำสัง่และขอ้แนะนำของกรรมการกำกบัการสอบ รวมท่ัง 

ระเบยีบแบบแผนเกีย่วกบัการสอบ
๑.๓.๕ ในกรณทีีต่อ้งใชก้ระดาษทดหรอืใซกัระดาษรา่งเคา้โครงการตอบ ใหท้ำในทีว่า่งของหนา้กระดาษ 

แบบทดสอบ
๑.๓.๖ เมือ่มขือ้สงสยัหรอืมกืจิจำเปน็หา้มลกุจากทีน่ัง่ ใหย้กมอืขึน้เพือ่แจง้กรรมการกำกบัการสอบ 
๑.๓.๗ เมือ่อยู่ในหอ้งสอบ ขณะสอบไมพ่ดูหรอืตดิตอ่กบัผูเ้ขา้สอบอืน่หรอืบคุคลภายนอก เว้นแตจ่ะไดรั้บ 

อนญุาตและอยูใ่นความดแูลของกรรมการกำกบัการสอบ
๑.๓.๘ ลงลายมอืขือ่และพมิพล์ายนิว้มอืหวัแมม่อืขา้งขวา ในบญัชลีายมอืขือ่ผูเ้ขา้สอบ 
๑.๓.๙ ผูเ้ขา้สอบตอ้งแสดงบตัรประจำตวัผูส้อบหรอืใบอนญุาตเขา้สอบควบคูก่บับตัรประจำตวัประซาซน 

เพือ่ใหก้รรมการกำกบัการสอบตรวจสอบวา่ ผูเ้ขา้สอบเปน็บคุคลเดยีวกนักบัผูส้มคัรสอบจากการดตูวัจรงิกบั 
รปูถา่ยในบตัร และจากลายมอืขือ่ในบตัร

๑ .๓.๑๐ ผูเ้ขา้สอบไปถงึสถานทีส่อบกอ่นเวลาเริม่สอบตามสมควร ผู้ไดไปไม,ทนัเวลา ลงมอืสอบวิซาใด 
ไมมสทิธิเขา้สอบวิฃานัน้ แตส่ำหรบัการสอบวซิาแรกในตอนเขา้ ของแตล่ะวนั ผูใ้ดเขา้สอบหลงัจากเวลาลงมอืสอบ 
แล้ว ๑๕ นาท ี จะไมได้รับอนญุาตใหส้อบวิซานัน้ เวน้แตม่เืหตคุวามจำเปน็ใหอ้ยูไ่นดลุพนิจิของประธาน ดำเนนิการ 
สอบ พจิารณาอนญุาต

๑ .๓ .๑ ๑ หากกระทำการทจุรติในการสอบหรอืพยายามกระทำการทจุรติในการสอบวซิาใดไมว่า่จะกระทำ 
โดยวธิใีดหรือใหบ้คุคลอืน่กระทำการให ้เมือ่ไดส้อบสวนแลว้พบว่าผดิจริงถอืวา่สอบตกในวิซานัน้ 

๑ .๓.๑๒ ระมดัระวงัมใิหผู้เ้ขา้สอบคนอืน่มโือกาสคดัลอกคำตอบของตน
๑.๓.๑๓ หา้มออกบอกหอ้งจนกวา่จะหมดเวลาสอบ แมว้า่จะทำขอ้สอบเสรจ็แลว้ ในกรณทีีม่เืหต ุ

ฉกุเฉนิเปน็การสดุวสิยัจำเปน็ตอ้งออกนอกหอ้งสอบใหก้รรมการกำกบัการสอบควบคมุอยา่งใกลซ้ดิ
๑.๓.๑๔ ผูเ้ขา้สอบจะไดร้บัสญัญาณเตอืนเรือ่งเวลาในระหวา่งการสอบจากกรรมการกำกบัการสอบ 

๓ คร้ัง คือ ครัง้แรกเมือ่เวลาผา่นไปแลว้ครึง่หมืง่ คร้ังที ่๒ เมือ่เหลอืเวลาอกี ๕ นาท ี กอ่นหมดเวลาสอบ และครัง้ 
สดุทา้ยเมือ่หมดเวลาสอบ

๑.๓.๑๕ ถา้ทำขอ้สอบเสรจ็กอ่นหมดเวลา หา้มลกุจากทีน่ัง่ ใหน้ัง่ในหอ้งสลใเจนกวา่จะหมดเวลาสอบ 
๑.๓.๑๖ หา้มนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกนอกหอ้งสอบ

๒



๑.๓.๑๗ เมือ่หมดเวลาสอบ กรรมการกำกบัการสอบสัง่ใหห้ยดุทำแบบทดสอบจะตอ้งหยดุทนัท ี แตจ่ะ 
ออกจากหอ้งสอบไตเ้มือ่กรรมการกำกบัการสอบไตอ้นญุาตแลว้

๑.๔ หลงัเวลาสอบ
๑.๔.๑ หากยงัมกีารสอบวชิาตอ่ไปในวนัเดยีวกนั ควรพกัอยูใ่นบรเิวณสนามสอบ หรือไม่ไกลจากสนาม 

สอบเพือ่ทราบความเคลือ่นไหวของการสอบหรอืกรรมการกำกบัการสอบหรอืกรรมการกลางประจำสนามสอบ 
อาจจะมกีารเรยีกตวัในบางกรณี

๑.๔.๒ เม่ือหมดวิชาสอบในวันนัน้ ควรสำรวจรายการสิง่ชองทีน่ำมาใหค้รบกอ่นกลบัทีพ่กั


