ประกาศ
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และขอบเขตเนื้อหา
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปีการศึกษา 2559
-----------------------------------------1. กําหนดวัน เวลา สถานทีส่ อบ
วันเดือนปี / เวลา

วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559
เวลา 09.00 – 11.30 น.
(อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้
ในเวลา 08.45 น.)

กิจกรรม

สถานที่
ห้องที่ 1 ห้อง 1431
ห้องที่ 2 ห้อง 1451
อาคาร 14
ห้องที่ 3 ห้อง 1452
(อาคารสํานักงาน ห้องที่ 4 ห้อง 1453
อธิการบดี และ ห้องที่ 5 ห้อง 1461
สอบข้อเขียน
อาคารเรียนรวม) ห้องที่ 6 ห้อง 1462
ห้องที่ 7 ห้อง 1463
ตัวอย่าง
ห้องที่ 8 ห้อง 1464
ห้อง 1431 หมายถึง
ห้องที่ 9 ห้อง 1473
อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 1
ห้องที่ 10 ห้อง 1474
อาคาร
ห้องที่ 11
คณะครุศาสตร์ ห้องประชุม
(หลังใหม่)
เพชรเพทาย ชั้น 3

วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 เป็นต้นไป

หมายเลขผู้สมัคร
0001-0070
0071-0130
0131-0180
0181-0250
0251-0310
0311-0360
0361-0410
0411-0460
0461-0520
0521-0570
0571-0696

ใช้ห้องสอบเดียวกันกับห้องสอบข้อเขียน
(เอกสารที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ อ่านรายละเอียดข้อที่ 4)

หมายเหตุ : หมายเลขผูส้ มัครที่ไม่มีสิทธิเ์ ข้าสอบ
(เนื่องจากขาดเอกสารการยืนยันคุณสมบัติผสู้ มัครภายในวันที่กําหนด)
หมายเลขผู้สมัคร 0202 , 0205 , 0342
วันพุธที่ 31 ส.ค. 2559
เวลา 08.30 เป็นต้นไป

เวปไซต์คณะครุศาสตร์
http://eduweb.kpru.ac.th/home/th/
เวปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
http://www.kpru.ac.th/

ประกาศ
รายชื่อ
ผู้สอบผ่าน
และมีสทิ ธิ์
เข้าศึกษาต่อ
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2. ระเบียบในการสอบข้อเขียน
2.1 การสอบคั ดเลือกเข้าศึ กษา จะใช้วิธีส อบข้อเขียนตามที่ กําหนดไว้ในขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด
2.2 ให้ผสู้ มัครสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
2.2.1 ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้สอบทีแ่ ต่ง
กายไม่สุภาพจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.2.2 ต้ อ งนํ า บั ต รประจํ า ตั ว สอบพร้ อ มใบเสร็ จ รั บ เงิ น ชํ า ระค่ า สมั ค รสอบ และบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน
หรือใบอนุญาตขับรถ ที่มีเลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ หากเลขประจําตัวประชาชน
13 หลักไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
2.2.3 ห้ามนําเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว
วิทยุสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคํานวณ
อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนําเข้าห้องสอบ
จะถือว่าเจตนากระทําการทุจริต และหากเกิดการสูญเสียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2.2.4 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้สอบ
เข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 15 นาที และผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ นอกจากนี้ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทํา
ข้อสอบ โดยผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบพร้อมกัน
2.2.5 อนุญาตให้นําสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจําตัวสอบที่มีรูปถ่าย และบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ดินสอ ปากกา และกระเป๋า
เงินใบเล็ก เท่านั้น
2.2.6 ห้ามผูส้ อบคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบโดย
เด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทําการทุจริต
2.2.7 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัด
2.2.8 ต้องหยุดการสอบทันที เมื่อหมดเวลา และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุด
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
2.2.9 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผูใ้ ดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือ
พยายามทุจริตการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบสําหรับบุคคลนั้น
3. ขอบเขตเนือ้ หาในการสอบข้อเขียน (ข้อสอบจํานวน 160 ข้อ 160 คะแนน)
3.1 ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) (จํานวน 50 ข้อ) ให้ทดสอบวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน ศาสนา วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี
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3.2 ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) (จํานวน 60 ข้อ) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
3.2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
3.2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความสรุปความ
การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยค ไวยากรณ์และคําศัพท์
3.2.3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความสรุป
ความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยค ไวยากรณ์และคําศัพท์
3.3 ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) (จํานวน 50 ข้อ) ให้ทดสอบ
ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่อง
พระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพครู วิจัยและประเมินผล และนวัตกรรมทาง
การศึกษา
4. แนวปฏิบัตใิ นการสอบสัมภาษณ์
4.1 รับบัตรคิวหน้าห้องสอบตามลําดับที่มาถึงห้องสอบ
4.2 เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลําดับคิว
4.3 เตรียมเอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด เข้าศึกษาใน
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู ที่ มี ล ายเซ็ น ต์ กํ า กั บ โดยผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย น และผู้ ส มั ค ร
ยื่นให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ (เอกสารนี้ใช้พิจารณาประกอบการสัมภาษณ์) พร้อมกับบัตรประจําตัวผู้สมัคร
หมายเหตุ : ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ข้อ 4.3 จากลิงค์ http://eduweb.kpru.ac.th/home/dip2559/
หรือ เวปไซต์คณะครุศาสตร์ http://eduweb.kpru.ac.th/home/th/
หรือ เวปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร http://www.kpru.ac.th/
============================================
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ประทับตรา
สัญลักษณ์ของ
โรงเรียน

บันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนให้บคุ ลากรในสังกัด
เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ระหว่าง
โรงเรียน/ศูนย์................................................................................................
กับ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทําขึ้นระหว่างโรงเรียน...................................................................
กั บ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านความเป็นครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้บุคลากรดังกล่าวกลับไปเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครู
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน และเกิดประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างสูงสุด
ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือ ดังนี้
๑. ให้ทางสถานศึกษาต้นสังกัด ส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในด้านเวลาให้กับ
บุคลากรเพื่อให้สามารถเข้าศึกษาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
๒. คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางคุรุสภา ว่าด้วย
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูที่ต้องจัดให้เป็นไปตามที่คุรุสภากําหนด จึงได้ให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับสถานศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษา เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดําเนินงาน ตามบันทึก
ข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป
(ลงนาม)

(ลงนาม)

(………………………………………..)
ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….….…………

(ดร.ชัยรัตน์ บุมี)
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

(ลงนาม)
(........................................................)
นักศึกษา

