การเตรียมตัวเข้ าสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่ งครู ผู้ช่วย
สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปี พ.ศ.2561
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่ าน
ในวันที่ 18-19 สิ งหาคม 2561
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
1. สิ่ งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบแข่ งขัน
1.1 บัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบ หรื อใบอนุญาตเข้าสอบแสดงควบคู่กบั บัตรอื่นที่หน่ วยงาน
ของรัฐออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และลายมือชื่อและเลขประจาตัว 13 หลัก
1.2 ปากกา ดินสอดาชนิด 2 B และยางลบ และห้ามนาเครื่ องมือสื่ อสารอิเล็กทรอนิ กส์เช่น
โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่ องคานวณ นาฬิกา เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
1.3 ผูเ้ ข้าสอบแข่งขันจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบตั ิตน
ของผูเ้ ข้าสอบ พ.ศ. 2558 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555 และข้อ ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การสอบ
โดยเคร่ งครัด
2. การปฏิบัติตนของผู้เข้ าสอบ
1. ก่ อนเวลาเข้ าห้ องสอบ
1.1 ตรวจสอบความพร้อ มของวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอดาชนิ ด 2 B
หรื อ 2 B ขึ้นไป ยางลบ ปากกา กบหรื อมี ดเหลาดินสอ บัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบแข่งขัน บัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายให้เรี ยบร้อย
1.2 ต้อ งเข้า สอบตามวัน เวลา และสถานที่ สอบที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ถื อ เป็ นหน้า ที่ข อง
ผูเ้ ข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง
1.3 การแต่งกายให้สวมชุดสุภาพ เสื้อแขนสั้น ไม่สวมเสื้อคลุม ไม่สวมถุงเท้าและรองเท้า
เข้าห้องสอบ
1.4 ห้ามสวมใส่ เครื่ อ งประดับที่เป็ นโลหะ เช่ น ต่างหู สร้อ ยคอ กาไร แหวน นาฬิก า
ข้อมือ อุปกรณ์ที่ทาด้วยโลหะทุกชนิด
1.5 ตรวจรายชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบ และรออยู่
ในบริ เวณนั้น หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจาสนามสอบ
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1.6 ให้ผเู ้ ข้าสอบทุกคนไปพร้อมกัน ณ สนามสอบ ก่อนเวลาสอบไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง
และห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกากับการสอบ
1.7 หากทาบัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบแข่งขันหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการ
กลางประจาสนามสอบ เพือ่ ขอใบอนุญาตเข้าสอบ
2. ก่ อนเวลาสอบ
2.1 กรรมการกากับการสอบจะเชิ ญ ผูเ้ ข้าสอบเข้าห้อ งสอบก่ อ นเวลาสอบอย่างน้อ ย
15 นาที
2.2 ห้า มน าเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ช่ น โทรศัพ ท์มื อ ถื อ วิ ท ยุติ ด ตามตัว
วิทยุสื่อ สาร ตารา หนังสื อ บันทึกข้อ ความ เอกสารหรื อ กระดาษสิ่ งพิมพ์อื่นใด หรื อวัสดุอุ ปกรณ์อื่ น เช่ น
กระเป๋ าสะพาย เครื่ องคานวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณได้ เครื่ องบันทึกภาพ เครื่ องบัน ทึกเสี ยง เข้าห้อง
สอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผูใ้ ดนาเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทาการทุจริ ตในการสอบและต้องยุติการ
สอบทันที และหากเกิดการสู ญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบในข้อ
1.1
2.3 ผูเ้ ข้าสอบจะต้อ งแสดงบัตรประจ าตัว ผูส้ มัค รสอบแข่ง ขัน หรื อ แสดงใบอนุ ญาต
เข้าสอบควบคู่กบั บัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ต่อกรรมการกากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิให้อนุ ญาตให้
เข้าห้องสอบ
2.4 ผูเ้ ข้าสอบต้องนัง่ ตามที่นงั่ สอบที่กรรมการกากับการสอบกาหนดให้
2.5 ผูเ้ ข้าสอบควรนัง่ รอด้วยอาการสงบเรี ยบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผเู ้ ข้าสอบ 2 คน
ถูกกาหนด ให้เป็ นตัวแทนผูเ้ ข้าสอบร่ วมตรวจสภาพของข้อ สอบ และตรวจนับจานวนข้อ สอบร่ วมกับ
กรรมการกากับการสอบ
2.6 รั บ แจกกระดาษค าตอบและข้อ สอบจากกรรมการก ากับ การสอบ หากได้รั บ
กระดาษคาตอบที่มีรอยยับหรื อฉีกขาด ให้รีบนาไปเปลี่ยนกับกรรมการกากับการสอบ
2.7 ห้ามผูเ้ ข้าสอบทาข้อสอบก่อนมีสญ
ั ญาณให้ลงมือสอบ
2.8 ให้ใช้ดินสอดา 2 B หรื อ 2 B ขึ้นไป ระบายรหัสประจาตัวผูส้ มัครสอบแข่งขัน
และรหัสวิชาที่สอบบนกระดาษคาตอบ
2.9 ตรวจทานการระบายรหัสประจาตัวผูส้ มัครสอบแข่งขันและรหัสวิชาสอบให้ถูกต้อง
และลงลายมือชื่อผูเ้ ข้าสอบ
2.10 เชื่ อ ฟั ง และปฏิ บ ัติ ต ามค าสั่ ง และข้อ แนะน าของกรรมการก ากั บ การสอบ
โดยเคร่ งครัด
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3. ในเวลาสอบ
3.1 เริ่ มเปิ ดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการกากับการสอบ
3.2 ตรวจสอบจานวนข้อสอบและหน้าซองข้อสอบ ถ้ามี ไม่ครบหรื อหน้าใดไม่ ชดั เจน
ให้รีบแจ้งกรรมการกากับการสอบทันทีเพือ่ เปลี่ยนฉบับใหม่
3.3 เมื่อมีคาสั่งให้เปลี่ ยนแปลงแก้ไ ขข้อสอบจากกรรมการกากับการสอบให้รีบปฏิบตั ิ
ตามทันที
3.4 ลงมือ ทาข้อสอบโดยปฏิบตั ิตามคาสั่งและข้อแนะนาของกรรมการกากับการสอบ
รวมทั้งระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ
3.5 ในกรณี ที่ตอ้ งใช้กระดาษทดหรื อใช้กระดาษร่ างเค้าโครงการตอบ ให้ทาในที่ว่างของ
หน้ากระดาษข้อสอบ
3.6 เมื่อมีขอ้ สงสัยหรื อมีกิจจาเป็ นห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพื่อแจ้งกรรมการกากับ
การสอบ
3.7 เมื่ออยูใ่ นห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรื อติดต่อกับผูเ้ ข้าสอบอื่นหรื อบุคคลภายนอก
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยูใ่ นความดูแลของกรรมการกากับการสอบ
3.8 ลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือชื่อ ในบัญชีลายมือชื่อผูเ้ ข้าสอบ
3.9 ผูเ้ ข้าสอบต้องแสดงบัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบหรื อใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กบั บัตร
อื่นที่หน่ วยงานของรัฐออกให้ เพื่อให้กรรมการกากับการสอบตรวจสอบว่า ผูเ้ ข้าสอบเป็ นบุคคลเดียวกัน
กับผูส้ มัครสอบแข่งขัน จากการดูตวั จริ งกับรู ปถ่ายในบัตรและจากลายมือชื่อในบัตร
3.10 ผูเ้ ข้าสอบรับการตรวจการระบายรหัสเลขประจาตัวผูส้ มัครสอบแข่งขัน และการลง
ลายมือชื่อของผูเ้ ข้าสอบบนกระดาษคาตอบก่อนที่กรรมการกากับการสอบ จะลงลายมือชื่อของกรรมการ
กากับการสอบบนกระดาษคาตอบ
3.11 ผูเ้ ข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่ มสอบตามสมควร ผูไ้ ดไปไม่ทนั เวลาลงมือ
สอบวิชาใด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผูใ้ ดเข้าสอบ
หลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุ ญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจาเป็ นให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบพิจารณาอนุญาต
3.12 หากกระทาการทุจริ ตในการสอบหรื อพยายามกระทาการทุจริ ตในการสอบวิชาใด
ไม่วา่ จะกระทาโดยวิธีใดหรื อให้บุคคลอื่นกระทาการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริ งถือว่าสอบตก
3.13 ระมัดระวังมิให้ผเู ้ ข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคาตอบของตน
3.14 ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
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4. หลังเวลาสอบ
4.1 หากยัง มี ก ารสอบในวิช าต่ อ ไปในวัน เดี ย วกัน ควรพัก อยู่ใ นบริ เ วณสนามสอบ
หรื อ ไม่ ไ กลจากสนามสอบเพื่อ ทราบความเคลื่ อ นไหวของการสอบจากกรรมการกากับการสอบ หรื อ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ อาจจะมีการเรี ยกตัวในบางกรณี
4.2 เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรสารวจรายการสิ่งของที่นามาให้ครบก่อนกลับที่พกั

