
 

 

 
 

 
        

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
เรื่อง  รายชื่อผู�ผ�านเกณฑ" ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข�ารับการประเมิน ภาค ค 

 ในการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเข�ารับราชการเป0นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตําแหน�งครูผู�ช�วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป3 พ.ศ. 2564 

……………………………………………….. 

               ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ประกาศ ณ วันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง รับสมัครสอบสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข�ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�ง            
ครูผู�ช�วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป3 พ.ศ. 2564  โดยดําเนินการสอบข�อเขียน ภาค ก และ
ภาค ข เม่ือวันท่ี 5 - 6 กุมภาพันธ" 2565 ไปแล�ว นั้น    
      บัดนี้ การดําเนินการสอบข�อเขียน ภาค ก ความรู�ความสามารถท่ัวไป และภาค ข มาตรฐานความรู�และ
ประสบการณ"วิชาชีพ ได�เสร็จสิ้นแล�ว โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งท่ี 
6/2564 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2564 จึงประกาศรายชื่อผู�ผ�านเกณฑ" ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข�ารับการประเมิน 
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน�ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ดังนี้ 
  1. รายชื่อผู�ผ�านเกณฑ" ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข�ารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงลําดับตาม               
เลขประจําตัวสอบ แยกตามกลุ�มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีแนบท�ายประกาศ 1 
  2. หลักสูตรการสอบแข�งขัน การประเมิน ภาค ค ตามบัญชีแนบท�ายประกาศ 2 
  3. ให�ผู�ท่ีมีรายชื่อตามประกาศนี้ ยื่นเอกสารการประเมินภาค ค โดยกําหนดย่ืนเอกสารในวันศุกร"ท่ี 25 – 
วันอาทิตย"ท่ี 27 กุมภาพันธ" 2565 (จัดส-งด�วยตนเอง) ณ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ต้ังแต�เวลา             
08.30 น. ถึง 16.30 น. ดังนี้ 
  3.1 แฟFมสะสมงานและเอกสารตามกรอบการพิจารณา ท่ีแสดงถึงการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท�ายประกาศ 3 ข�อ 2) จํานวน 5 ชุด 
  3.2 แผนการจัดการเรียนรู� ท่ีระบุระดับการศึกษาและระดับชั้น ท่ีประสงค"จะสอบสาธิตการ
ปฏิบัติการสอน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท�ายประกาศ 3 ข�อ 3) จํานวน 5 ชุด 
  3.3 ใบสมัครสอบแข�งขันพิมพ"จากระบบสมัครออนไลน" พร�อมลงลายมือชื่อ 

3.4 คุณวุฒิการศึกษาและระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ท่ีระบุกลุ�มวิชาเอกท่ี 
ใช�สมัครสอบซ่ึงตรงกับเอกสารท่ีอัพโหลด (Upload) ไว�ในวันสมัครสอบ โดยผู�สมัครสอบต�องเป0นผู�สําเร็จการศึกษา
และได�รับอนุมัติปริญญาบัตรก�อนหรือไม�หลังวันเป\ดรับสมัครสอบแข�งขันวันสุดท�าย คือ วันพฤหัสบดีท่ี 10 มิถุนายน 
2564 ฉบับจริง พร�อมสําเนาอย�างละ 1 ฉบับ 

(1) กรณีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป3 และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม�น�อยกว�า 1 ป3 ต�อจากคุณวุฒิปริญญาตรี ให�แนบระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.บัณฑิต) 
(Transcripts) 

(2) กรณีท่ีจบหลักสูตรปริญญาตรีต�อเนื่องให�แนบระเบียนแสดงผลการเรียน 
ระดับปริญญาตรี คู�กับระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา 
 

/(3) กรณีท่ีผู�สมัครมีคุณวุฒิ... 
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   (3)  กรณีท่ีผู�สมัครมีคุณวุฒิการศึกษาไม�ตรงตามประกาศ และต�องนับหน�วยกิต 
ผู�สมัครต�องขอหนังสือรับรองรายวิชา (การนับหน�วยกิต) ซ่ึงออกโดยมหาวิทยาลัยท่ีตนเองสําเร็จการศึกษาโดย 
ให�ผู�สมัครดําเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาท่ีตนสําเร็จการศึกษา เพ่ือขอให�สถาบันการศึกษาออกเอกสาร 
 หลักฐานท่ีใช�แสดงหรือให�การรับรองว�าคุณวุฒิของผู�สมัครสอดคล�องกับคุณวุฒิ หรือกลุ�มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิซา
เอก ตามท่ีได�ระบุไว�ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้ อาจให�สถาบันการศึกษาท่ีผู�สมัครสําเร็จการศึกษาข้ีแจง
รายละเอียดใน Transcript เป0นรายวิชาว�ารายวิชาท่ีผู�สมัครได�ศึกษามีรายวิชาใดบ�างสามารถนํามาประกอบการ
พิจารณานับหน�วยกิตได� ท้ังนี้รายวิชาท่ีนํามานับหน�วยกิต ต�องสอดคล�อง กับกลุ�มวิชา หรือทาง หรือสาชาวิชาเอก 
ท่ีประกาศรับสมัคร หรือให�นับจํานวนหน�วยกิตจากรายวิชาท่ีศึกษาตาม Transcript ดังนี้ 

(3.1) ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป3 และหลักสูตร 5 ป3 
ต�องศึกษาเนื้อหานั้นๆ ไม�น�อยกว�า 30 หน�วยกิต 

(3.2) ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป3 หลักสูตรต�อเนื่อง ต�องศึกษา 
เนื้อหาวิชานั้นๆ ในระดับปริญญาตรีไม�น�อยกว�า 20 หน�วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�าได�ไม�เกิน 
10 หน�วยกิต รวมแล�วไม�น�อยกว�า 30 หน�วยกิต 

(4)  ปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงการศึกษา 
(Transcript of Record) ฉบับภาษาไทย ท่ีระบุกลุ�มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิซาเอก ท่ีใช�รับสมัครสอบ 
โดยผู�สมัครสอบต�องเป0นผู�สําเร็จการศึกษา ถึงวันท่ีได�รับอนุมัติปริญญาบัตร ต�องก�อนหรือไม�หลังวันเป\ดรับสมัคร 
วันสุดท�าย คือ วันพฤหัสบดีท่ี 10 มิถุนายน 2564  ฉบับจริง พร�อมสําเนา 1 ฉบับ 

(5) หนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ี ก.ค.ศ.รับรอง สําหรับคุณวุฒิท่ีใช�สมัครสอบ 
สามารถพิมพ"ได�ท่ีเว็บไซต" สํานักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th คลิกหัวข�อ "สารสนเทศข�าราชการครู" 
และคลิกหัวข�อ "คุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง" และหรือขอได�จากสถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา แล�วแต�กรณี 

(5.1) คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ 
(5.2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) (ถ�ามี) จํานวน 1 ฉบับ 

(6) ทะเบียนบ�านท่ีมีชื่อผู�สมัครสอบแข�งขัน ฉบับจริง พร�อมสําเนา 1 ฉบับ 
(7) บัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไม�หมดอายุ ฉบับจริง พร�อมสําเนา 1 ฉบับ 
(8) ใบรับรองแพทย"จากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกให�ไม�เกิน 30 วันและแสดงว�าไม�เป0น 

โรคต�องห�ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว�าด�วยโรค พ.ศ. 2549 ฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
(9) หนังสืออนุญาตจากผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ังให�สมัครสอบแข�งขัน และยินยอม 

ให�ย�ายหรือโอนเม่ือสอบแข�งชันได� โดยให�บรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งครูผู�ช�วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู�ช�วย 
ตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศรับสมัครสอบแข�งขัน (กรณีผู�สมัครสอบแข�งขันเป0นข�าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ข�าราชการอ่ืนหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน) 
   (10) สด.8 สด.9 สด.43 กรณีผู�สมัครสอบเพศชาย พร�อมสําเนา 1 ฉบับ 

(11)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
อิเล็กทรอนิกส" หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ียังไม�หมดอายุ ฉบับจริง พร�อมสําเนา 1 ฉบับ 

(12) หลักฐานอ่ืนๆ เช�น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ�ามี) 
                    สําเนาเอกสารทุกรายการให�รับรองสําเนาถูกต�อง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526  พร�อมลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ป' กํากับไว�ด�วย 
  4. บุคคลใดไม-ย่ืนหลักฐานและเอกสาร หรือไม-เข�ารับการประเมิน ภาค ค ตามวันและเวลา และ
สถานท่ีท่ีกําหนด ถือเป9นผู�ขาดคุณสมบัติหรือเป9นผู�ขาดสอบ 
    ท้ังนี้ ให�ผู� มีสิทธิประเมินภาค ค จัดเตรียมอุปกรณ" ส่ือ ท่ีใช�ประกอบการสอบสาธิตการ
ปฏิบัติการสอนมาด�วยตนเอง       /5. วัน เวลา สถานท่ีสอบ... 
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5. วัน เวลา สถานท่ี และกําหนดการประเมิน ภาค ค   
      จะดําเนินการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน�ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ในวันเสาร"ท่ี 5 มีนาคม 2565  ภาคเช�ารับรายงานตัว เวลา 07.30 น. ถึง 08.30 น. ภาคบ�ายรับรายงานตัว                 
เวลา 12.30 ถึง 13.30 น. ณ ห�องประชุมเฉลิมราชย" โรงเรียนเมืองร�อยเอ็ด ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร�อยเอ็ด           
จังหวัดร�อยเอ็ด 

วัน/เวลา รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม 

 (100 คะแนน) 
หมายเหตุ 

วันเสาร"ท่ี 5 มีนาคม 2565 
เวลา 09.30 น. เป0นต�นไป 

1. คุณลักษณะส�วนบุคคล  
พิจารณาจากการสัมภาษณ" 
2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
พิจารณาจากแฟFมสะสมงาน 
3. ความสามารถด�านการสอน 
พิจารณาจากการสอบสาธิตการ
ปฏิบัติการสอน 

25 คะแนน 
 
25 คะแนน 
 
50 คะแนน 

รายละเอียดตัวชี้วัด และ
คะแนนประเมินภาค ค  ตาม          
เอกสารแนบท�ายประกาศ 3 
ท้ั ง นี้  ก า รป ร ะ เ มิ นภ าค  ค 
กําหนดให�ใช�ระยะเวลาประเมิน 
ไม�เกิน 45 นาที ต�อผู�สมัครหนึ่ง
ราย โดยการสอบสาธิตการ
ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ต� อ ง ใ ช�
ระยะเวลาประมาณ 20-25 
นาที และจัดสอบให�ตรงกับ
ระดับการศึกษาและระดับชั้น 
ท่ีผู�สมัครแสดงความประสงค"ไว�
ในใบสมัคร 

  สถานท่ีสอบภาค ค รายละเอียดอาคารสอบและห�องสอบจะประกาศให�ทราบอีกครั้ง  
       6. การปฏิบัติตัวของผู�เข�าสอบ ดังนี้ 

  (1) ผู�เข�าสอบต�องแต�งกายสุภาพ ตามประเพณีนิยม 
  (2) ผู�เข�าสอบต�องนําใบสมัครสอบแข�งขัน และบัตรประจําประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดย
หน�วยงานของรัฐ ไปแสดงในวันสอบภาค ค ด�วย 
  อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว�า ผู�สมัครรายใดเป0นผู�ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
และตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ให�ถือว�าบุคคลนั้นเป0นผู�ขาดคุณสมบัติท่ีจะได�รับการบรรจุ 
และแต�งต้ังเข�ารับราชการเป0นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วย ท้ังนี้ หากผู�ใดได�รับ 
การบรรจุและแต�งต้ังแล�ว ให�ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ังดําเนินการสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการโดยพลัน 
ตามมาตรา 49 แห�งพระราชบัญญัติข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ต�องถูกสั่งเพิกถอน 
คําสั่งบรรจุและแต�งต้ังตามกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แล�วแต�กรณี และหากตรวจสอบพบว�า 
เอกสารหลักฐานท่ีใช�ในการสอบแข�งขันเป0นเอกสารท่ีเป0นเท็จ ผู�สมัครจะต�องถูกดําเนินการทางอาญา 
และจะเรียกร�องสิทธิ์ใดๆ มิได� 

                จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
                               ประกาศ ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ0  พ.ศ. 2565 
                                                                                     

                                                                   
(นายครรชิต วรรณชา) 

                 ศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
          กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน�าท่ีแทน 
           ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 


