
 

                                             
 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่อง ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารบัราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 
------------------------------------------------ 

  ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีได้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย                 
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564                    
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.  2564 โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกทั้งสิ้น จ านวน 316 ราย และได้ประกาศชะลอการคัดเลือกดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย โดยจะประกาศก าหนดการสอบ
คัดเลือกและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นั้น 

  บัดนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐานได้แจ้งก าหนดการคัดเลือกใหม่ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก            
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ภาค ก และ ภาค ข  
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะด าเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี (เขาตอง) ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

ตารางสอบภาค ก   ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
      โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
วันเสาร์ท่ี 11 ธันวาคม 2564 
      เวลา 09.00 – 10.00 น. 
      เวลา 11.00 – 12.00 น. 
 

 
ความรอบรู้ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 

ตารางสอบภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
วันเสาร์ท่ี 11 ธันวาคม 2564 
      เวลา 13.00 – 14.00 น. 
      เวลา 15.00 – 16.00 น. 

 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
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ตารางสอบภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
วันอาทิตย์ท่ี 12 ธันวาคม 2564 
      เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  (รายงานตัวตามเวลาท่ีก าหนด) 

 
สัมภาษณ์ 

 
50 คะแนน 

 

 

   การสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันอาทิตย์ที่  12 ธันวาคม 2564 ก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับ               
การคัดเลือกมารายงานตัว ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี (เขาตอง) ดังนี้ 
   ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ช่วงเช้า    ให้รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 น. 
   ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ช่วงบ่าย   ให้รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00 – 12.30 น. 

2. ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ข้อเขียน) 
 2.1 ผู้ เ ข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้                   
ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงพร้อมกับบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 2.2 ผู้ เข้าสอบต้องถือป ฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบั ติ                    
ของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
  2.3 ผู้เข้าสอบต้องถือปฏิบัติตามข้อแนะน าในการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ตามรายละเอียด          
แนบท้ายประกาศนี้ 
  2.๔  ห้ามน าต ารา เอกสาร กระดาษ สิ่ งพิมพ์  หรือเอกสารอื่น ใดที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับ                 
การสอบ รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋า สร้อย แหวน นาฬิกา เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 2.5 ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อสูท หรือเสื้อคลุม ถุงเท้า รองเท้า เข้าห้องสอบ ทั้งสุภาพบุรุษ          
และสุภาพสตรี (ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม) 
 2.6 วัสดุอุปกรณ์ที่อนุญาตให้น าเข้าสนามสอบและห้องสอบ ได้แก่ ดินสอด า ๒B ยางลบ                 
และปากกาหมึกแห้งสีน้ าเงิน (กระดาษค าตอบและกบเหลาดินสอทางหน่วยสอบจะจัดให้)   
 2.7 สนามสอบงดรับฝากสิ่งของใด ๆ ของผู้เข้าสอบ โดยถือเป็นความรับผิดชอบ           
ของผู้เข้าสอบ หากเกิดการสูญหาย สนามสอบจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 2.8 การจัดที่นั่งสอบจะจัดตามเลขประจ าตัวของผู้สมัครสอบ ให้ผู้ เข้าสอบนั่งให้ตรง                
ตามเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ 

3. การประกาศผลการคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศผลการคัดเลือกแยกตามกลุ่มวิชา                 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ภายในวันศุกร์ท่ี 17 
ธันวาคม  2564  ณ  ส านั ก งาน ศึกษา ธิก ารจั งห วัดก าญ จ นบุ รี  ถน นแส งชู โต  ต าบ ลป ากแพ รก                                    
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หรือทางเว็บไซต์ http://www.kanpeo.go.th 

   4. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                
  ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรั สโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันสอบ ดังนี้ 
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      4.1 ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า              
โดยให้ผู้เข้าสอบจัดหาหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง 
 4.2 มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ 
 4.3 มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
 4.4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบด าเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
 4.5 ก าหนดแผนผังอาคารสอบอย่างชัดเจน และให้ญาติท่ีมาส่งรออยู่ภายนอกสนามสอบ
เท่าน้ัน 
 4.6 ผู้เข้าสอบรายใดที่มีภาวะความเสี่ยงต่อการติดเช้ือโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                
หรือมีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน (Transit)            
มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีทราบโดยด่วน เพื่อจะได้เตรียมการรองรับต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                          ประกาศ  ณ  วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
        
 

                         (นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์) 
   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
         ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ปฏิบัตหิน้าที่แทน  
         ประธานกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี 

                        

 
        

   
                      

 


