(เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1)
ตารางกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 24 มกราคม 2565
วัน เวลาสอบ
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565
ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.

วิชาที่สอบ
สอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (200 คะแนน)
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)
- ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
- ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

ภาคบ่าย เวลา 13.30 - 16.30 น. สอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (200 คะแนน)
- มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน)
- มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน)
- ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (25 คะแนน)

(เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3)
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ให้ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. การแต่งกาย
แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ
- สุภาพสตรี : สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้ารัดส้นหรือหุ้มส้น
- สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
หมายเหตุ : ห้ามสวมกางเกงยีนส์
และหากผู้มีสิทธิสอบแข่งขันแต่งกายไม่สุภาพ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบมีสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบแข่งขัน
2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนา
เพื่อแสดงตนเพื่อเข้าสอบ) โดยนำไปแสดงในวันสอบและทุกวิชาที่เข้าสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้าสอบ
2.2 ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ก่อนการสอบ ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 จนถึงวันสอบ)
โดยการตรวจแบบ RT-PCR หรื อ การตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลมาแสดง
เพื่อเข้ารับการสอบแข่งขัน
2.3 ดินสอดำ 2B (หรือ 2B ขึ้นไป) ยางลบดินสอ และปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน
*** โปรดจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อ 2.1-2.2 มิฉะนั้น กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
มีสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ***
3. กรณีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
กรณีผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภาค ก
และ ภาค ข (ชื่อ-สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ) ให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล มาแสดง
ณ สนามสอบ หากชื่อ-สกุลผู้มีสิทธิสอบแข่ งขันมีความคลาดเคลื่อนจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
ภาค ก และ ภาค ข (เช่น สะกดผิด มีความซ้ำซ้อนของคำนำหน้าชื่อ ฯลฯ) ให้ผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน แจ้งกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ณ สนามสอบ
4. สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
ห้ามนำตำรา เอกสาร กระดาษ หรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ กระเป๋าถือ นาฬิกาทุกชนิด โทรศัพท์เคลื่อนที่
เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 2. (สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบแข่งขัน) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่า
ผู้ใดนำอุปกรณ์นอกเหนือจากที่ปรากฏในข้อ 2. (สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบแข่งขัน) เข้ามาในห้องสอบจะถือว่า
มีเจตนา...

-2มีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ และต้องยุติการสอบในรายนั้นทันที ทั้งนี้ สนามสอบจะไม่รับผิดชอบ
ต่อทรัพย์สินที่สูญหายทุกกรณี
ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องนำกุญแจ รีโมทรถยนต์ กระเป๋าเงินใบเล็ก เครื่องประดับทุกชนิด เข้ามา
ในห้องสอบ ให้ใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งจะต้องจัดเตรียมไปเองและวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ในกรณีเกิดเสียหายหรือ
สูญหาย สนามสอบจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน
5. ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ
5.1 เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิสอบแข่งขันที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
5.2 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาลูกลื่น
สีน้ำเงิน บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เรียบร้อย ก่อนเดินทางไปสนามสอบ
5.3 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1)
5.4 ตรวจสอบสนามสอบ อาคารสอบ แถวและที่นั่งสอบของตนเอง จากเอกสารแนบท้ายประกาศ
ส่วนที่ 2 และโปรดจำเลขที่นั่งสอบเพื่อใช้ในการเข้าสอบ
5.5 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที และเข้าห้องสอบได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
5.6 หากผู้มีสิทธิสอบแข่งขันไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
5.7 ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ ส อบแข่ ง ขั น ที ่ ไ ปถึ ง ห้ อ งสอบหลั ง เวลาที ่ ก ำหนดเริ ่ ม สอบไปแล้ ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หากผู้ใดไม่เข้าสอบภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ
และไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้
6. ข้อปฏิบัติก่อนเวลาสอบ
6.1 ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน แก่กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ
6.2 ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันจะต้องเข้าสอบในกลุ่มวิชาที่สมัคร ตามวัน เวลา สถานที่ รวมถึงห้องสอบ
และเลขที่นั่งสอบตามที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือเข้าสอบผิดกลุ่มวิชาจะถูกปรับให้ตก และไม่มีสิทธิ
เข้าสอบในครั้งนี้
6.3 นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชน
6.4 รับกระดาษคำตอบจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ และลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
ภายในช่องที่กำหนด
กระดาษคำตอบมีการลงข้อมูลผู้เข้าสอบ ได้แก่ ชื่อ-สกุล กลุ่มวิชาที่สมัครสอบ และเลขที่นั่งสอบไว้แล้ว
ดังนั้น ผู้เข้ารับการสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบกระดาษคำตอบของตนเองก่อนสอบข้อเขียนว่า
กระดาษคำตอบ...

-3กระดาษคำตอบที่ได้รับถูกต้องตรงกับข้อมูลของตนหรือไม่ และหากได้รับกระดาษคำตอบที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
หรือมีรอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบแจ้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบเพื่อเปลี่ยนฉบับใหม่ ทันที หากผู้ใด
ลงลายมือชื่อและทำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
6.6 ห้ามผู้เข้าสอบทำข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ
6.7 ให้ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดย
เคร่งครัด
7. ข้อปฏิบัติในเวลาสอบ
7.1 รับข้อสอบจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ โดยสามารถเริ่มเปิดข้อสอบได้เมื่อ
ได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
7.2 ตรวจสอบจำนวนข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้รีบแจ้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบทันที เพื่อเปลี่ยนฉบับใหม่
7.3 การระบายคำตอบ ให้ใช้ดินสอดำ 2B หรือดำกว่า 2B ขึ้นไป โดยระบายคำตอบในช่องวงกลม
ที ่ ต ้ อ งการตอบให้ เ ต็ ม วง ทั ้ ง นี ้ สามารถเลื อ กระบายวงกลมคำตอบในแต่ ล ะข้ อ ได้ เ พี ย งตั ว เลื อ กเดี ย ว
หากต้องการแก้ไขคำตอบที่ระบายไปแล้วให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน แล้วจึงระบายใหม่ และห้ามขีดเขียน
เกินกว่าช่องที่กำหนด
ในการนี้ การระบายกระดาษคำตอบ หากผู้เข้าสอบระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย ระบายผิด
ระบายจาง ระบายไม่ครบ หรือขีดเขียน/ระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ
จะไม่ตรวจให้คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำของผู้เข้าสอบเอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากผู้เข้าสอบไม่ได้รับคะแนนจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ
7.4 ในกรณี ท ี ่ ต ้ อ งใช้ก ระดาษทดหรื อ ใช้ก ระดาษร่ า งเค้ าโครงการตอบ ให้ ท ำในที ่ ว ่า งของ
หน้ากระดาษข้อสอบ
7.5 เมื่อมีข้อสงสัย หรือมีเหตุจำเป็นห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือเพื่อแจ้งกรรมการหรือเจ้า หน้าที่
ควบคุมการสอบ
7.6 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูด หรือติดต่อกับผู้มีสิทธิ สอบแข่งขันอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
7.7 ไม่อนุญาตให้ลุกจากที่นั่งสอบในขณะทำการสอบ หากมีเหตุจำเป็นระหว่างการสอบให้ผู้เข้าสอบ
แจ้งให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็นเป็นรายกรณี
และหากได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจะต้องอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
อย่างใกล้ชิด
7.8 การส่งข้อสอบ ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบมาเก็บข้อสอบที่โต๊ะ ไม่อนุญาต
ให้ผู้เข้าสอบลุกจากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบ
7.9 ข้อสอบ...

-47.9 ข้อสอบ และกระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบ จะนำออกจากห้องสอบไม่ได้และห้ามคัดลอก
ข้ อ สอบ หรื อ กระดาษคำตอบออกจากห้ อ งสอบโดยเด็ ด ขาด หากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจพบว่า ผู ้ ใ ดนำ ข้ อสอบ
กระดาษคำตอบ หรือคัดลอกข้อสอบ หรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ จะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริต
ในการสอบ
7.10 เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที
แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
7.11 หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือ
ผู ้ ใ ดทุ จ ริ ต หรื อ พยายามทุ จ ริ ต จะต้ อ งยุ ต ิ ก ารสอบในรายนั ้ น ทั น ที และจะดำเนิ น คดี ต ามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด และจะไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
8. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
8.1 ให้ผู้มีสิทธิสอบนำใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนการสอบ ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 จนถึง
วันสอบ) โดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลมาแสดง
เพื่อเข้ารับการสอบแข่งขัน กรณีไม่มีใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบมีสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบแข่งขัน
8.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่ต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้ อกำหนดหรือมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็น
สถานที่สอบของตนอย่างเคร่งครัด
8.3 ผู้มีสิทธิสอบที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จะต้องพ้นกำหนดระยะเวลาการกักกันตัว
ควบคุมโรค (State Quarantine) ตามมาตรการกักตัวควบคุมโรคของหน่วยงานรัฐ และต้องแสดงหนังสื อ
รับรองว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ให้อยู่ ณ สถานที่ที่กำหนดระยะเวลาแล้ว
8.4 ผู้เข้าสอบต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทุกคน ทั้งมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A
(อยู่ห ่างกัน ไว้ – ใส่แ มสก์ กั น –หมั่ น ล้า งมื อ –ตรวจวั ด อุ ณหภู มิ - ตรวจเชื้ อ –ใช้ แ อปพลิ เคชัน ) และแนวทาง
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1) ก่อนถึงวันสอบแข่งขันควรกักตัวอยู่ในที่พัก หรือหากมีความจำเป็นต้องออกจากที่พัก
ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มคนจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
2) ควรเข้ารับวัคซีน COVID-19 ก่อนวันสอบให้ครบตามเกณฑ์ และแสดงหลักฐานการรับวัคซีน
ณ จุดคัดกรอง
8.5 ผู้เข้าสอบทุกราย...

-58.5 ผู้เข้าสอบทุกราย ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบและ
หรือตัวอาคารสอบ พร้อมให้ลงทะเบียนโดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบมาถึง
สถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มทำการสอบเพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองก่อนเข้าอาคารสถานที่สอบ หากผู้เข้าสอบ
มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีภาวะสุ่มเสี่ยง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายใน
สนามสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8.6 ให้ ผ ู ้ เ ข้า สอบทุ ก ราย ล้ า งมื อ ด้ ว ยแอลกอฮอล์เ จล ณ จุ ด บริ ก ารก่อ นเข้ า ห้ อ งสอบหรือ
ตัวอาคารสอบ
8.7 ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องในการสอบ เข้าในบริเวณสนามสอบ
8.8 ระหว่างพักรอในสนามสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกรายปฏิบัติตนตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing)
8.9 ดูแลสุขภาพและสังเกตอาการตนเอง หากรู้สึกว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย
ไม่สบายตัว หรือมีอาการผิดปกติอื่น ๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทันที

