
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 
เรื่อง  ก าหนดมาตรการปฏิบัติตนของผู้เข้าการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2   
................................................ 

                     ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือ 
สั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  โดยประกาศรับ
สมัครระหว่างวันที่  23 – 31 มกราคม  2562 ในวัน และเวลาราชการ และจะด าเนินการคัดเลือกในวันที่  16  
กุมภาพันธ์  2562  นั้น   
                       เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดมาตรการปฏิบัติตนของผู้เข้า
การคัดเลือกเพ่ือสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
ดังนี้ 

          ๑. ก่อนเวลาเข้าสอบ 
  ๑.๑ ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช่ในการสอบ ได้แก่ ปากกาน้ าเงิน บัตรประจ าตัว 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายให้เรียบร้อยก่อน
ไปสนามสอบ 
    ๑.๒ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้อง
ทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง 

  1.3 แต่งกายด้วยชุดวอร์ม(เสื้อยืดคอกลม/เสื้อยืดคอโปโลสีขาวและกางเกงกีฬาขายาวสีเข้ม)  
และให้ผู้เข้าสอบถอดรองเท้าและถุงเท้าไว้หน้าห้องสอบ  ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุมทุกประเภทเข้าห้องสอบ 
   1.4 ตรวจชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและท่ีนั่งและรออยู่ในบริเวณนั้น  หากหา
ชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบ ให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
   1.5 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๓๐ นาท ีและห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
จากกรรมการก ากับห้องสอบ 
   1.6 หากท าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหาย ให้รีบแจ้งประธานกรรมการกลางประจ า
สนามสอบ เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ 
   1.7 ก าหนดให้มีมาตรการตรวจค้นวัตถุหรือสิ่งของอันต้องสงสัยกับผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกรายก่อน
เขา้ห้องสอบคัดเลือกตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
   1.8 ห้ามมิให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกขึ้นไปบนอาคารเรียนซึ่งใช้เป็นสถานที่คัดเลือกจนกว่าจะได้รับ
อนุญาตทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย 
         ๒. ก่อนเวลาสอบ 
   ๒.๑ กรรมการก ากับห้องสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย  ๑๕ นาท ี
   ๒.๒ ห้ามน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว   
วิทยุสื่อสาร  เป็นต้น รวมทั้งต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อ่ืนใด หรือวัสดุ อุปกรณ์อ่ืน 
เช่น กระเป๋าสะพาย  เครื่องค านวณ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบ 
                            /โดยเด็ดขาด... 
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โดยเด็ดขาด  หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที และ
หากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบในข้อ ๑.๑   
  ๒.๓ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบ
ควบคู่กับบัตรอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกให้ต่อกรรมการก ากับห้องสอบ มิฉะนั้นจะมิได้อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  ๒.๔ ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กรรมการก ากับห้องสอบก าหนดให้ 
  ๒.๕ นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผู้เข้าสอบ 2 คน ถูกก าหนดให้เป็น
ตัวแทนผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ และตรวจนับจ านวนข้อสอบร่วมกับกรรมการก ากับห้องสอบ 
  ๒.๖ รับแจกกระดาษค าตอบและข้อสอบจากกรรมการก ากับห้องสอบ หากได้รับกระดาษค าตอบที่มี
รอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบน าไปเปลี่ยนกับกรรมการก ากับห้องสอบ 
  ๒.๗ ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ หรือกรรมการก ากับห้องสอบแจ้งให้ลงมือ
ท าข้อสอบได้ 
  2.8 ตรวจทานการกรอกรหัสประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และรหัสวิชาสอบให้ถูกต้อง และ
ลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
  ๒.9 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับห้องสอบโดยเคร่งครัด 
               ๓. ในเวลาสอบ 
  ๓.๑ เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการก ากับห้องสอบ 
  ๓.๒ ตรวจสอบจ านวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้รีบแจ้ง
กรรมการก ากับห้องสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ 
  ๓.๓ เมื่อมีค าสั่งให้เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อสอบจากกรรมการก ากับห้องสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที 
  ๓.๔ ลงมือท าข้อสอบโดยปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับห้องสอบ รวมทั้ง
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ 
  ๓.๕ ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ท าในที่ว่างของ
หน้ากระดาษข้อสอบ 
  ๓.๖ เมื่อมีข้อสงสัย หรือมีกิจจ าเป็นห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพ่ือแจ้งกรรมการก ากับห้องสอบ 
  ๓.๗ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการก ากับห้องสอบ 
  ๓.๘ ลงลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
  ๓.๙ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับ
บัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพ่ือให้กรรมการก ากับห้องสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกจากการดูตัวจริงกับรูปถ่ายในบัตรและจากลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อในบัตร 
  ๓.๑๐ รับการตรวจและการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบบนกระดาษค าตอบ 
  ๓.๑๑ ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาที่ก าหนดให้เริ่ม
สอบในวิชาใดไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลา
ลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที่ จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน
คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบพิจารณาอนุญาต 
  ๓.๑๒ หากกระท าการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่าจะ
กระท าโดยวิธีใด หรือให้บุคคลอื่นกระท าการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตก 
  ๓.๑๓ ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน 
  ๓.๑๔ การส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการก ากับการสอบมาเก็บข้อสอบที่โต๊ะ โดยห้ามลุก 
จากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
                /3.15 ห้ามข าข้อสอบ... 
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  3.15 ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด     

   ๔. หลังเวลาสอบ 
  ๔.๑ หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรือไม่ไกลจากสนาม
สอบเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการสอบหรือกรรมการก ากับห้องสอบหรือกรรมการกลางประจ าสนามสอบ อาจจะ
มีการเรียกตัวในบางกรณี 
  ๔.๒ เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรส ารวจรายการสิ่งของที่น ามาให้ครบก่อนกลับ 
    ๕. ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด 
    ๖. ผู้เข้าห้องสอบต้องกรอกรหัสเลขประจ าตัวสอบ รหัสวิชาที่สอบ ลงในกระดาษค าตอบให้ถูกต้องครบถ้วน 
และห้ามขีดและเขียนข้อความอ่ืนใดลงไปนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

    ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ  ณ  วันที่   6   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

   

 
                                                           (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   

        


