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ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์และไมมี่สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 

  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็น 
  หรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
------------------------------------------- 

  ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2558 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้สถานศึกษา 
พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมกาญจนบุรี 
เขต 1 โดยก าหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น 

บัดนี้  การรับสมัครสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ             
เฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขันแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

1. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตามบัญชีรายชื่อแนบ 
ท้ายประกาศนี้ 

1.1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน (เอกสารหมายเลข 1) 
1.2 บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน (เอกสารหมายเลข 2) 

2. วัน และเวลาในการสอบแข่งขัน 

ตารางสอบภาค ก  ความรอบรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
09.00 – 10.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 
 
 

 
ความรอบรู ้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู 

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 
 
 
 
 

 
 

/ตารางสอบภาค ข.... 
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ตารางสอบภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   

 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
13.00 – 14.00 น. 
15.00 – 16.00 น. 

 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

ตารางสอบภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ   

 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 
(50 คะแนน) 

หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ท่ี 1 มีนาคม 2558 
09.00 น. เป็นต้นไป 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
50 คะแนน 

 

3. สถานที่สอบคัดเลือก 

    3.1 สอบภาค ก  และภาค ข  

                               โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อ าเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี 
3.2 สอบภาค ค (สอบสัมภาษณ์) 

                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อ าเภอเมืองฯ  
                               จังหวัดกาญจนบุรี 

4. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบ 
4.1 ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของ 

ผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 
4.2 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามหลักสากลให้เหมาะสมกับการเป็น

ข้าราชการครู 
4.3 ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหรือใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรอื่น 

ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ไปในวันสอบ  และต้องวางบัตรประจ าตัวสอบไว้บนโต๊ะขณะที่ท าการสอบ หากผู้ใดไม่มี
บัตรประจ าตัวสอบ กรรมการก ากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัด
แล้ว จึงจะอนุญาตให้เข้าสอบได้ 

4.4 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบ
วิชาใด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของวันสอบ ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลา
ลงมือสอบแล้ว 15 นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ให้อยู่ในดุลพินิจของประธาน
ด าเนินการสอบพิจารณาอนุญาต 

          /4.5 ผู้เข้าสอบรายใด... 
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4.5 ผู้เข้าสอบรายใดที่สอบเสร็จก่อน  ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ 
4.6 หากผู้เข้าสอบมีความคับข้องใจเก่ียวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้ง  

ต่อกรรมการก ากับห้องสอบ  หรือประธานกรรมการสนามสอบในทันที เพ่ือจะได้พิจารณาด าเนินการแก้ไขในทาง 
ที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากท่ีเกิดเหตุนานเกินควรอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา 

4.7 ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในครั้งนั้น 
4.8 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน ดินสอ 2 บี หรือ 2 บี ขึ้นไป กบเหลาดินสอ ยางลบ

พร้อมปากกาไปเอง และกระดาษค าตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้   
4.9 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
4.10 ห้ามผู้เข้าสอบน าโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด                      

เอกสาร กระเป๋าต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณ แหวน  นาฬิกา เครื่องประดับอ่ืนๆ และห้ามสวมเสื้อคลุมเข้าไป                  
ในห้องสอบโดยเด็ดขาด 

4.11 ห้ามน าข้อสอบ กระดาษค าตอบหรือคัดลอกหรือกระท าการใดๆ ที่เป็นการส าเนา
ข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 

5. แผนที่การเดินทางไปสนามสอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 3)
      
                                    ประกาศ  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 
 
 

                             (นายนิวัฒน์   วีระสุนทร) 
   ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

     

 
 
 
 
 
 


