
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

เร่ือง รายซ่ือผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบ 

แข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาบคณะกรรมการการสีกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 เร่ือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

โดยดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ช เม่ือวันท่ี 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้ว น้ัน

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ ความสามารถท่ัวไป และภาค ช มาตรฐาน 

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ในคราว 

ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

จึงประกาศรายซื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก ภาค ช และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับ 

ตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัต ิงานในสถานศึกษา เรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ และวัน เวลา 

ในการดำเนินการประเมิน ภาค ค ดังน้ี

1. รายซื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก ภาค ช และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ตามบัญชี 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 1

2. หลักสูตรการสอบแช่งขัน การประเมินภาค ค รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 2

3. หลักฐานและเอกสารท่ีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ต้องนำมาย่ืนด้วยตนเอง 

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 1 ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดปราจีนบุรี ดังน้ี

3.1 บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต

3.2 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ลงลายมือซื่อในใบสมัครสอบให้เรียบร้อย

ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.3 ใบปริญญาบ ัตร หรือใบรับรองคุณวุฒ ิ และใบระเบ ียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Record) ที่ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอก ที่ตรงกับวิชาหรือ 

ทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีใช้สมัครสอบและตรงกับเอกสารที่อัพโหลด (Upload) ไว้โนวันสมัครสอบ โดยผู้สมัคร 

สอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรก่อนหรือไม่หลังวันรับสมัครสอบแช่งขันวันสุดท้าย 

คือวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ

/(I) กรณี...
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(1) กรณีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากคุณวุฒิปริญญาตรี ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.บัณฑิต) (Transcripts) ด้วย

(2) กรณีที่จ,นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องให ้แนบระเบียนแลดงผลการเรียน 

(Transcripts) ระดับปริญญาตรี คู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ระดับ ปาท. หรือ ปาส. หรือ 

อนุปริญญา ด้วย

(3) กรณีที่หลักฐานการศึกษาที่นำมาสมัครสอบ มิได้ระนุสาขาวิชา หรือโปรแกรม 

วิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกไว้ ให้ผู้สมัครประสานสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ออกเอกสารช้ีแจง 

รายละเอียดในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ว่ารายวิชาที่ศึกษาใดบ้างที่ตรงกับ 

ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ท่ีสมัครสอบ และสามารถนำมานับหน่วยทิตได้ ดังน้ี

(3.1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี 

ต้องศึกษาเน้ือหาวิชาน้ัน  ๆไม่น้อยกว่า 30 หน่วยทิต

(3.2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษา 

เนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยทิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม่เทิน 

10 หน่วยทิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยทิต

3.4 เอกสารคำชี้แจงจากสถาบันการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียดในใบระเบียนแสดงผล 

การศึกษา (Transcript of Record) ว่ารายวิชาใดบ้างที่ตรงกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัคร 

สอบ สามารถนำมานับหน่วยทิตได้ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3.5 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3.6 บัตรประจำตัวประชาซนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3.7 ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงรับรองโดยแพทย์ซ่ึงได้ข้ึนทะเบียน 

รับใบอนุญาตประกอบวิฃาชีพเวชกรรม ออกให้ไม่เทิน 1 เดือน และระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่า 

ด้วยโรค พ.ศ.2549

3.8 ใบเปลี่ยนคำนำหน้าขื่อ ซ่ือตัว ข่ือสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3.9 เอกสารทางการทหาร (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) ได้แก่ หนังสือสำคัญ 

(แบบ สด.ร) หรือ ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเทินเข้ารับราชการทหาร 

กองประจำการ (แบบ สด.43) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3.10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ียังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3.11 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้สมัครสอบแข่งชัน และยินยอม 

ให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งชันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับ 

ครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งชัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งชันเป็นข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)

สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น

ด้วยปากกาสีนํ้าเงิน



3.12 เอกสารการประเมินภาค ค ดังนี้

(1) แฟ้มสะสมงาบและเอกสารตามกรอบการพิจารณา ท่ีแสดงถึงการพัฒนาตนเอง 

และวิชาชีพ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ข้อ 2) ต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และสำเนา จำนวน 4 ชุด รวม 5 ชุด

(2) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ระบุระดับการศึกษาและระดับชั้น ที่ประสงค์จะสอบ 

สาธิตการปฏิบัติการสอน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ข้อ 3) ต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และสำเนา 

จำนวน 4 ชุด รวม5 ชุด

4. บุคคลใดไม่ย่ืนหลักฐานและเอกสาร และหรือไม่เข้าสอบภาค ค ตามวัน เวลา และ 

สถานท่ีท่ีกำหนดถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขาดสอบ

สำหรับวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ภาค ค รายละเอียดอาคารสอบและห้องสอบจะประกาศ

ให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง

จีงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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(นายสมคิด ศรีปราชญ์)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี


