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“ยุติธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

หากพบการทุจรติ และความไม่โปร่งใส โปรดแจ้ง โทร. 08 9913 8659 

 
แนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 

ณ  สนามสอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

******** 

แนวปฏิบัติการเข้าสัมภาษณ์ ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. กรอกประวัติของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  ( Downloan แบบประวัติและเขียนใบกรอกประวัติ
ล่วงหน้าได้ จากเว็บไซด์ https://wwwkanpeo.go.th) 

2. การแต่งกาย - การแต่งกายเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วยเครื่องแบบนักศึกษา /เครื่องแต่งกายสุภาพ  

3. สิ่งที่ต้องน ามาด้วย  - กรุณาเตรียมหลักฐานมาให้ครบ (ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ) 
3.1 บัตรประจ าตัวผู้สอบแข่งขัน  
3.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ   

4. ผูส้อบสัมภาษณ์จะต้องเข้าสอบตามก าหนดการสอบสัมภาษณ์ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศ ณ วันที่ 27  สิงหาคม 2561 

5. ตรวจสอบรายชื่อ /ห้องสอบทางเว็บไซด์ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี 
 

6. ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ 

จุดที่ 1  การรายงานตัวของผู้สอบสัมภาษณ์  ณ  ลานกีฬา  (โดม)    

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
  การสอบสัมภาษณ์รอบเช้า  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 09.00 น.                                                      
                                   และเรียกเข้าสัมภาษณ์ ตั้งแต่ เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป                                                
  การสอบสัมภาษณ์รอบบ่าย  ตั้งแต่เวลา 11.30 – 13.00 น.  
                                    และเรียกเข้าสัมภาษณ์  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 

➢ หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่มารายงานตัวตามก าหนดเวลา  จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบ
สัมภาษณ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้  หรือหากท่านมาไม่ทันตามก าหนดระยะเวลาให้
รายงานตัว  คณะกรรมการจัดจัดล าดับให้ท่านเป็นล าดับสุดท้าย หรืออาจจะไม่ให้ท่านได้เข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
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6.1  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวและลงชื่อเข้าสัมภาษณ์ ณ ลานกีฬา  
6.2  แสดงบัตรแสดงตน เช่น บัตรประจ าตัวผู้สอบแข่งขัน และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่น

ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ  ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
6.3 ผู้เข้าสอบเข้าแถวตามกลุ่มวิชา และห้องสอบสัมภาษณ์  จ านวน  22 ห้อง    โดยเข้าแถว  ละ  

10  คน จ านวน  22  แถว   
 

➢ ส าหรับผู้ที่รอเรียกแถว  ให้รออยู่บริเวณจุดที่ 1 จุดรับรายงานตัว  หากคณะกรรมการ
ได้ท าการเรียกแล้ว  ผู้เข้าสอบไม่อยู่ หรือมาแสดงตวัไม่ทัน  คณะกรรมการจะจัดล าดับ
การสอบสัมภาษณ์ท่านเป็นล าดับสุดท้าย 

 

จุดที่ 2    รอเรียกเข้าห้องสอบสัมภาษณ์   :  ผู้เข้าสอบท่ีเข้าแถวครบตามจ านวน  10 คน                  
              เรียบร้อยแล้ว  คณะกรรมการจะน าท่านไปยังห้องสอบสัมภาษณ์  ณ ห้องสอบตามกลุ่มวิชา       
              ที่ก าหนด (รอบเช้า  เวลา  9.00 น. เป็นต้นไป รอบบ่าย  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) 

 
ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบตัิ ดังนี้ 
 

6.4 ปิดเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารขณะเข้าห้องสอบ 
6.5 คณะกรรมการจะเรียกผู้สอบสัมภาษณ์ตามล าดับตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี  ประกาศ ณ วันที่ 27  สิงหาคม 2561 
6.6 กรรมการสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ตามประเด็นการสอบสัมภาษณ์ และใบกรอกประวัติของผู้เข้า

สอบสัมภาษณ์ 
6.7 ถ้ามีหลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถของตนเอง  ผู้สอบสัมภาษณ์ควร

น ามาด้วย 
6.8 หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  ได้รับการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้น าใบประวัติส่งมอบให้

เจ้าหน้าที่ก ากับห้องสอบที่ประจ าห้องสอบนั้นๆ และให้เดินทางกลับโดยทันที  จึงถือว่า
กระบวนการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

 

➢ เมื่อคณะกรรมการ ได้น าผู้สอบสัมภาษณ์ไปนั่งรอสัมภาษณ์ ณ จุดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว  
คณะกรรมการ จะไม่อนุญาตให้ท่านออกจากจุดดังกล่าว  หากมีความจ าเป็นเพื่อท ากิจธุระส่วนตัว  
ให้แจ้งและขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก ากับห้องสอบที่ประจ า ณ ห้องสอบนั้นๆ  
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ประเด็นการสอบสัมภาษณ์ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถาม และเอกสาร

เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติ
การศึกษา 

2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง 
การสื่อสาร 

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและการ
สื่อสาร 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม 
โดยมีหลักคิด และวิธีการแก้ปัญหาในเชิง
บวก และสามารถอธิบายหลักคิด และวิธี
แก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เจตคติ และอุดมการณ์ 

10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ท่ี
มีต่อวิชาชีพครู 

 

 


