
 

                                             
 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่อง  ก าหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

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

   ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564                  
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกทั้งสิ้น จ านวน 2 ราย และได้ประกาศเลื่อนการด าเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาด           
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย โดยจะประกาศวันสอบคัดเลือกและจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้งหนึ่ง นั้น 

  บัดนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้แจ้งก าหนดการคัดเลือกใหม่ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก                
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      1.1 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล สนามสอบ 
1 00604001 นายณัฐวรรธน์  ทิพย์อุทัย ห้องสอบท่ี 1 

รหสัประจ าตัวผู้สมัคร 00604001  
ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ช้ัน 3 
สนามสอบส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุร ี

 1.2 ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ 

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล สนามสอบ 
1 00510001 นางสาวลัดดา  แสงทอง ห้องสอบท่ี 1  

รหสัประจ าตัวผู้สมัคร 00510001  
ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ช้ัน 3 
สนามสอบส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุร ี
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  2. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ภาค ก และ ภาค ข  
      ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ในวันเสาร์ท่ี 6 
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ต าบลปากแพรก                             
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามก าหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
วันเสาร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 09.00 – 11.00 น. 
 

ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงของค า 
ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ 
และความสามารถในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจ           
ในบทความ การสรุปความและตีความ การเลือกใช้ค า
หรือกลุ่มค า การเรียงความ และการเขียนประโยคได้
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และความรู้ความสามารถ          
ในการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

100 คะแนน 
 

ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยการประเมินและสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
วันเสาร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นๆ 

100 คะแนน 
 

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

4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข 

ซึ่งได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                  
ภายในวันพ ุธ ที ่ 10  พฤศจิกายน 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต                   
ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หรือทางเว็บไซต์ http://www.kanpeo.go.th                     

5. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                  
  ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันสอบ ดังนี้ 
      5.1 ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า              
โดยให้ผู้เข้าสอบจัดหาหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง 
 5.2 มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ 
 5.3 มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
 5.4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบด าเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
 5.5 ผู้เข้าสอบรายใดที่มีภาวะความเสี่ยงต่อการติดเช้ือโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                
หรือมีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน  (Transit)                
มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีทราบโดยด่วน เพื่อจะได้เตรียมการรองรับต่อไป 

  ทั้ งนี้  ผู้ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดที่ ได้ รับการประกาศรายช่ือเป็ นผู้ มี สิท ธิสอบ                
หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ    
ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจะยกเลิกผลการสอบคัดเลือกรายนั้น
ทันที หรือหากเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ               
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะเป็นผู้ยกเลิกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้นโดยพลัน และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                          ประกาศ  ณ  วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
        
 

                         (นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์) 
   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
         ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ปฏิบัตหิน้าที่แทน  
         ประธานกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี 

                        

http://www.kanpeo.go.th/

