
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ                                         

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

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

                  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  และประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ประกาศ ณ วันที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เรื่อง แก้ไขประกาศ       
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  ซึ่งด าเนินการรับสมัคร
เมื่อวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2561  ไปแล้วนั้น 

                 บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  
ได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

                   1. สิ่งท่ีต้องเตรียมไปในวันสอบแข่งขัน 
                  1.1 บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบแข่งขันและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัว 

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกให้ ไปในวันสอบทุกครั้ง เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากผู้ใดท าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน
สูญหายให้น ารูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 2 รูป พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) และส าเนา จ านวน         
1 ฉบับ  ไปติดต่อคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ ทดแทน  
       1.2 ปากกาสีน้ าเงิน, ดินสอด าชนิด 2B  ขึ้นไป , ยางลบ  และที่เหลาดินสอ    

 2. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
  จะด าเนินการสอบแข่งขัน โดยสอบข้อเขียน ภาค ก (ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป 
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา) และภาค ข (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง) ตามตารางสอบแข่งขัน  ดังต่อไปนี้ 
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ตารางสอบ ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ 
       อุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ๒๕61 
     เวลา 09.00  -  10.00 น. 
     เวลา 11.00  -  12.00 น. 
     เวลา 13.30  -  14.30 น. 

 
- ความรอบรู้ 
- ความสามารถทั่วไป  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
  จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู    
  และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

ตารางสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 
     เวลา 09.00  -  10.30 น. 
     เวลา 13.30  -  15.00 น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 
75 คะแนน 
75 คะแนน 

 

 

  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค   
   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค โดย
เรียงตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 

  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

ตารางสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลา วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ๒๕61  
     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      

 
- สอบสัมภาษณ์  

 
50 คะแนน 

 

      ส าหรับสถานที่สอบ ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค 
 
สถานที่สอบ  จ านวน  2  สนามสอบ 

1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  ต าบลวัดใหม่  อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
2. โรงเรียนศรียานุสรณ์  ต าบลวัดใหม่  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
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 4.  เกณฑ์การตัดสิน 
                          การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ผู้สอบแข่งขันต้องได้คะแนน
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่ากว่าร้อยละหกสิบ   

 5. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
  5.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามใส่กางเกงยีนส์      
เสื้อยืดโดยเด็ดขาด รองเท้าให้ใส่รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น เท่านั้น  และห้ามมิให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม รองเท้า  
ถุงเท้าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
    5.2 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับ
บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน  
13 หลัก  ต่อกรรมการก ากับห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
                          5.3 ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที ผู้ใดไปไม่ทันเวลา 
ลงมือสอบวิชาใดไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบ
หลังจากลงมือท าข้อสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของประธานกรรมการกลางประจ าสนามสอบพิจารณาอนุญาต 
                           5.4 ผู้เข้าสอบแข่งขัน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ
ของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555  โดยเคร่งครัด 
                           5.5 ผู้เข้าสอบแข่งขัน ต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าของกรรมการก ากับการสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด 
                           5.6 หากผู้เข้าสอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้งต่อ
กรรมการก ากับการสอบ หรือประธานกรรมการกลางประจ าสนามสอบในทันที เพ่ือจะได้พิจารณาด าเนินการ
แก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควรอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา 
                           5.7 ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบแข่งขัน ให้ผู้ก ากับการสอบบันทึกการทุจริตให้ 
ผู้เข้าสอบแข่งขันลงนามรับทราบและยุติการสอบแข่งขันในวิชานั้นๆ เพ่ือด าเนินการสอบสวนลงโทษต่อไป 
                           5.8 ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกค าตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน  
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้น ได้สมคบกันกระท าการทุจริต  

                5.9 ห้ามผู้เข้าสอบน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 
วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อ่ืนใด 
หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง 
เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบครั้งนี้ จะยุติการท าข้อสอบ และปรับตกทันที  

  ทั้งนี้  การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบแข่งขัน และการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบแข่งขัน
ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  หรือปกปิด หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  
โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัคร  จะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์
สอบแข่งขัน  ตลอดจนไม่มีสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

/อนึ่ง  ในกรณี... 
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  อนึ่ง  ในกรณีคุณวุฒิและหรือกลุ่มวิชาที่ผู้สมัครสอบแข่งขันน ามาใช้สมัครสอบ ซึ่งไม่ชัดเจน
ว่า ก.ค.ศ. รับรองแล้วหรือไม่  และกรณีคุณวุฒิและหรือกลุ่มวิชาที่น ามาใช้สมัครไม่ชัดเจนว่าตรงกับกลุ่มวิชา 
และคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครหรือไม่  และไม่สามารถพิจารณาตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิตได้  หรือในราย   
ที่อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับคุณวุฒิ ให้ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ มีสิทธิ์สอบแข่งขันไปก่อน โดยมีเงื่อนไขว่าแม้ผู้สมัคร
รายนั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้และมีสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก็ตาม  แต่หาก ก.ค.ศ.  พิจารณาแล้ว 
ปรากฏว่าคุณวุฒิที่น ามาสมัครสอบแข่งขัน ก.ค.ศ. ไม่ได้รับรองก่อนหรือภายในวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย 
และหรือไม่เป็นคุณวุฒิตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ        
ต าแหน่งครูผู้ช่วย และไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
       
 
 

               (นายเศรษฐา  เสนะวงศ์) 
               รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในต าแหน่ง 

              ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
               ผู้รับมอบลงนามแทน 

              ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี   
 
 
 
 


