
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

         เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขัน 
                      เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
        ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 256๔ 

------------------------------------ 
 

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 256๔ ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. 256๔ และ
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากการ   
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ท้ังนี้ ก.ค.ศ. ได้กำหนดวิธีการดำเนินการ
บริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๙๒ ลงวัน ท่ี ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงได้กำหนดการสอบข้อเขียน ภาค ก ในวันเสาร์ท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 256๕ และภาค ข 
ในวันอาทิตย์ ท่ี ๖ กุมภาพันธ์  256๔ ณ ณ สนามสอบท่ี 1 สนามสอบโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี             
สนามสอบท่ี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สนามสอบท่ี 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ และสนามสอบท่ี ๔ โรงเรียน
สุราษฎร์ธานี ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันท่ี 21 
มกราคม 2565 นั้น 
 

บัดนี้ การดำเนินการประมวลผลการสอบ ภาค ก และภาค ข ได้ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว            
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และ            
มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา                 
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา              
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 256๔ ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้คะแนน                   
ในภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน                     
แยกเป็นกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสม
กับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ทุกรายทราบ และถือปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจสอบรายช่ือมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
2. วัน เวลา และสถานท่ีสอบประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกบัตำแหน่ง วิชาชีพ และ      

การปฏิบัติงานในสถานศึกษา จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ท่ีเว็บไซต์ http://www.new.suratpeo.go.th  
3. การยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ค 

ในวันท่ีเข้ารับการประเมิน ภาค ค ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน นำเอกสารหลักฐาน 
มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ดังนี้ 

                                                                                     / 3.1 .ใบสมัคร... 
 



  
 
3.1 ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร และลงลายมือช่ือ        

ในใบสมัครให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด  
3.๒ เอกสารประกอบการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด การพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน จำนวน 5 เล่ม/ชุด  ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 
1) สำเนาวุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปท้ังหมด 
2) เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นครู (ถ้ามี) 
3) เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการอบรมหลักสูตรอื่นๆ (ถ้ามี) 
4) เอกสารหลักฐานผลงานระดับโรงเรียน หรือสูงกว่าระดับโรงเรียน (ถ้ามี) 
5) เอกสารหลักฐานผลงานท่ีตรงกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี) 
6) เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงกิจกรรมในการเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ (ถ้ามี) 

3.๓ เอกสารประกอบการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ความสามารถด้านการสอน
พิจารณาจากการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ท่ีตรงตามระดับการศึกษาและระดับช้ัน ท่ีระบุไว้ในใบสมัคร
จำนวน 5 เล่ม/ชุด ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

1) โครงสร้างรายวิชา 
2) หน่วยการเรียนรู ้
3) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจะใช้สอบปฏิบัติการสอน 
4) ส่ือการเรียนการสอน 

3.๔ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายลายมือช่ือและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี 

4. ผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและเหมาะสม
กับสถานท่ีสอบ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  

5. ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค ทำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขันหายหรือมิได้
นำมาในวันสอบ ให้ยื่นคำร้องขอใบแทนบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขันต่อประธานกรรมการกลางประจำ
สนามสอบ และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินภาค ค ได้ 

ท้ั งนี้  เพื่ อป้ องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID – 19)  
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จึงให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์   
หรือหน้ากากผ้าในการเข้าสอบตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

                                 ประกาศ  ณ  วันท่ี   19   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายโชคดี  ศรัทธากาล) 
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
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