ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
......................................................................
ด้ ว ยคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ระนอง จะด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ
และแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย
สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยดาเนิ นการตามมาตรา 19 (4)
แห่ งพระราชบั ญญัติร ะเบี ย บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แ ก้ไขเพิ่มเติ ม
ประกอบกั บ ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 16/2560 ลงวั น ที่ 2 1 มี น าคม 2560
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และหนังสื อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ระนอง ในการประชุ มครั้ งที่ 6/2561 เมื่ อวัน ที่ 26 เดือ น มิ ถุนายน พ.ศ. 2561 จึง ประกาศรับสมัค ร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
แนบท้ำยประกำศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
1.1 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สาหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี)
1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สาหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สาหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 1๗,๖๙0 บาท สาหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๖ ปี)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ น ผู้ มีคุณสมบั ติทั่ ว ไป ตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิ ตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.
/(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่าง ....

-๒(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้
หรื อตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็ น ผู้ เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระท าผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน
ของรัฐ
2.2 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอก
ที่นามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวั น ที่ ๑๘ เมษายน 2556
หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวั นที่ ๑๐ กุ มภาพั นธ์ 255๘ หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู หรื อ หลั ก ฐานที่ ใ ช้ แ สดง
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ
หรืออนุมัติออกใบอนุ ญาตจากคุรุสภาแล้ ว ตามหนังสือสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย และในวันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ
ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่
ขาดแคลนและมีความจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด โดยความเห็ น ชอบของ ก.ค.ศ. ต้ องได้ รั บใบอนุ ญาตประกอบวิ ชาชี พครู หรื อหลั กฐานที่ ใช้ แสดง
ในการประกอบวิ ช าชี พ ครู ต ามที่ คุ รุ ส ภาออกให้ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อน อยู่ ก่ อ นกำรบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
เป็น ข้ำ รำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู ผู้ช่วย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่ งครู ผู้ช่ว ย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลั กฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ
2.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือ
สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
/3. วัน เวลา และสถานที่ ...

-๓3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็ บไซต์ www.edurng.go.th หรือ
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3 อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ระหว่างวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 (ภาคเช้า
ระหว่ า งเวลา 8.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่ า ยระหว่ า งเวลา 13.00 น. - 16.30 น.) โดยไม่ เ ว้ น
วันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ระบุในประกาศรับสมัคร
เพียงกลุ่มวิชาเดียว
4. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิต้องระบุชื่อปริญญาบัตรและ
สาขาวิช าเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุ ด้ว ยว่า “ได้เรียนจบหลั กสู ตรแล้ ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
4.2 ใบประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต กรณี ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต ร 4 ปี ที่ ศึ ก ษาต่ อ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
4.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ทีร่ ะบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จานวน ๓ รูป สาหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จานวน ๕ รูป
4.5 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ
4.6 บัตรประจาตัวประชาชน
4.7 บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)
4.8 ทะเบียนสมรส/ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
4.9 ใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
4.10 ใบรั บ รองแพทย์ อ อกโดยสถานพยาบาลของรั ฐ ไม่ เ กิ น ๓๐ วั น ที่ แ สดงว่ า ไม่ เ ป็ น โรค
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
4.11 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือ
โอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่
กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
4.12 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้
4.12.1 เอกสารแสดงข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ที่ พิ ม พ์ อ อกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน
4.12.2 หนั ง สื อ รั บ รองของคุ รุ ส ภา ที่ แ จ้ ง ว่ า ได้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
อยู่ระหว่างดาเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.13 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1
(คส.09.10) สาหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี)
/5. การยื่นใบสมัคร ...

-๔5. กำรยื่นใบสมัคร
5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กาหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบใบสมัครที่รับรองสำเนำถูกต้องแล้วทุกฉบับ
5.2 ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ต้ อ งแจ้ ง สถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ท างไปรษณี ย์ ไ ว้ ใ นใบสมั ค ร
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
6. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ
6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 300 บาท
6.2 จะไม่ คืน เงิน ค่า ธรรมเนียมการสมั ครสอบให้ ไม่ว่ ากรณีใ ดๆ เว้ นแต่มีก ารยกเลิ ก การสอบ
เนื่องจากมีการทุจ ริตเกี่ย วกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่
31 กรกฎาคม 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ที่ตั้ง 2/10 หมู่ 3 ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง และทางเว็บไซต์ www.edurng.go.th
8. หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน
หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดแนบท้ายประกาศนี้
9. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง จะทาการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้
ตำรำงสอบ ภำค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
วัน/เวลำ
วิชำที่สอบ
คะแนนเต็ม หมำยเหตุ
วันเสำร์ที่ 18 สิงหำคม ๒๕61
เวลา 09.00 - 10.00 น. - ความรอบรู้
50 คะแนน
เวลา 11.00 - 12.00 น. - ความสามารถทั่วไป
50 คะแนน
เวลา 13.30 - 14.30 น. - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 50 คะแนน
และอุดมการณ์ของความเป็นครูและมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา
ตำรำงสอบ ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
วัน/เวลำ
วิชำที่สอบ
คะแนนเต็ม หมำยเหตุ
วันอำทิตย์ที่ 19 สิงหำคม 2561
เวลา 09.00 - 10.30 น. - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
75 คะแนน
เวลา 13.30 - 15.00 น. - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
75 คะแนน
สาหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบแข่งขัน
/10. ประกาศรายชื่อ ....

-510. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภำค ค
คณะกรรมการศึ กษาธิก ารจั ง หวั ดระนอง จะประกาศรายชื่อ ผู้ มี สิ ทธิ ส อบ ภาค ค โดยเรี ย ง
ตามลาดับเลขประจาตัวสอบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
ตำรำงสอบ ภำค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วัน/เวลำ
วิธีกำรประเมิน
คะแนนเต็ม

หมำยเหตุ

วันเสำร์ที่ 1 กันยำยน ๒๕61

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

- สอบสัมภาษณ์

50 คะแนน

สาหรับสถานที่สอบ ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค
11. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ สอบแข่ งขั นได้ ต้ องได้ คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ ละภาคไม่ ต่ ำกว่ ำร้ อยละหกสิ บ
โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรี ยงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่ มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก
กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่
ดี ก ว่ า หากยั ง ได้ ค ะแนน ภาค ข เท่ า กั น ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนน ภาค ก มากกว่ า เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นล าดั บ ที่ ดี ก ว่ า
หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่ดีกว่า
12. กำรตรวจกระดำษคำตอบและประมวลผล
12.1 จะตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
12.2 การทาข้อสอบในกระดาษคาตอบให้ใช้ดินสอดาชนิด 2B ขึ้นไป
13. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ระนอง จะประกาศรายชื่อ ผู้ สอบแข่งขันได้ ในวันพฤหั ส บดี
ที่ 6 กันยายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ที่ตั้ง 2/10 หมู่ 3 ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง และทางเว็บไซต์ www.edurng.go.th
ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีกาหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้น
แต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
14. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
14.1 ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามล าดั บ ที่ ใ นประกาศการขึ้ น บั ญ ชี
และการยกเลิ ก บั ญชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ฯ โดยให้ ผู้ ส อบแข่ง ขัน ได้เ ลื อกบรรจุใ นสถานศึ กษาที่มี ตาแหน่ง ว่า ง
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกัน
14.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มี
อานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย
14.3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน หาก
ผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ ตาม
มาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
/14.4 สาหรับผู้สอบแข่งขัน ...

-614.4 สาหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น
หรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ องถิ่ น ต้อ งมี ห นั ง สื อ อนุ ญ าตจากผู้ มีอ านาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ งให้ ส มัค รสอบแข่ ง ขั น
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน นี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
14.5 การเรี ยกตั วผู้ สอบแข่ งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ ง จะทาหนังสื อเรี ยกตั ว
ผู้ สอบแข่งขันได้ โดยตรงเป็ นรายบุ คคลตามล าดับ ที่ใ นประกาศขึ้ นบั ญชีผู้ ส อบแข่ง ขัน ได้ ตามที่อ ยู่ที่ ปรากฏ
ในเอกสารการสมัคร โดยกาหนดวัน รายงานตัว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิ บวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง อนึ่ง สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรก จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561
14.6 ผู้ที่ได้รั บการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่ งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ณ สถานศึกษาแห่ งใดแล้ ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติห น้า ที่ราชการตามกาหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น
หากพ้นกาหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ
15. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
15.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
15.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
15.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
15.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้
15.๕ กรณี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ผู้ ใ ดถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ตามข้ อ 15.3
และ 15.4 ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง
อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้
15.๖ กรณี ที่ ต รวจสอบภายหลั ง พบว่ า ผู้ ส มั ค รรายใดเป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ ถือว่าบุ คคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
ต้องถูกเพิกถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
15.๗ การด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น หากปรากฏว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ ส่ อ ไปในทางไม่ สุ จ ริ ต
หรื อ ด าเนิ น การผิ ด พลาดอั น อาจเกิ ด ความไม่ เ ป็ น ธรรม คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ระนอง
จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง

บัญชีรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ทีเ่ ปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
วิชาเอก

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

ตาแหน่ง/
หมายเหตุ
จานวนอัตรา
ครูผู้ช่วย
1 อัตรา

1. อุตสาหกรรมศิลป์
รหัส 4913

1.1 อุตสาหกรรมศิลป์
1.2 อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา
1.3 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์
1.4 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1.1 – 1.3

2. ภาษาญี่ปุ่น
รหัส 4934

2.1 ภาษาญี่ปุ่น
2.2 การสอนภาษาญี่ปุ่น
2.3 การสอบภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาด่างประเทศ
2.4 การสอนภาษาปัจจุบันเป็นภาษาต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)
2.5 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 2.1 – 2.4

ครูผู้ช่วย
1 อัตรา

สาขาวิชา
ขาดแคลน

3. ดนตรีสากล
รหัส 4940

3.1 ดนตรีสากล
3.2 ดุริยางค์สากล
3.3 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
3.4 ดุริยางคศิลป์
3.5 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
3.6 คีตศิลป์สากล
3.7 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 3.1 – 3.6

ครูผู้ช่วย
2 อัตรา

สาขาวิชา
ขาดแคลน

4. คณิตศาสตร์
รหัส 4943

4.1 คณิตศาสตร์
4.2 การสอนคณิตศาสตร์
4.3 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
4.4 คณิตศาสตร์ศึกษา
4.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์
4.6 การศึกษาคณิตศาสตร์
4.7 สถิติ
4.8 สถิติคณิตศาสตร์
4.9 สถิติประยุกต์
4.10 สถิติศาสตร์
4.11 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
4.12 คณิตศาสตร์-เคมี
4.13 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

ครูผู้ช่วย
5 อัตรา

-2วิชาเอก

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

ตาแหน่ง/
หมายเหตุ
จานวนอัตรา

4.14 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
4.15 คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
4.16 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 4.1 – 4.15
5. ภาษาไทย
รหัส 4944

5.1 ภาษาไทย
5.2 การสอนภาษาไทย
5.3 วิธีสอนภาษาไทย
5.4 ภาษาและวรรณคดีไทย
5.5 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
5.6 วรรณคดีไทย
5.7 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
5.8 ไทยคดีศึกษา
5.9 ไทยศึกษา
5.10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5.11 ภาษาไทยและการสื่อสาร
5.12 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 5.1 – 5.11

ครูผู้ช่วย
1 อัตรา

6. ภาษาอังกฤษ
รหัส 4945

6.1 ภาษาอังกฤษ
6.2 การสอนภาษาอังกฤษ
6.3 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
6.4 วรรณคดีอังกฤษ
6.5 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
6.6 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
6.7 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
6.8 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
6.9 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
6.10 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
6.11 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
6.12 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
6.13 ภาษาอังกฤษศึกษา
6.14 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสื่อสาร
6.15 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
6.16 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
6.17 อังกฤษธุรกิจ
6.18 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 6.1 – 6.17

ครูผู้ช่วย
4 อัตรา

-3วิชาเอก

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

ตาแหน่ง/
หมายเหตุ
จานวนอัตรา
ครูผู้ช่วย
1 อัตรา

7. เคมี
รหัส 4949

7.1 เคมี
7.2 การสอนเคมี
7.3 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
7.4 เคมีศึกษา
7.5 อินทรียเคมี
7.6 ชีวเคมี
7.7 เคมีเทคนิค
7.8 เคมีชีววิทยา
7.9 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 7.1 – 7.8

8. ประถมศึกษา
รหัส 4978

8.1 การประถมศึกษา
8.2 ประถมศึกษา
8.3 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 8.1 – 8.2

ครูผู้ช่วย
1 อัตรา

9. ปฐมวัย
รหัส 4980

9.1 การศึกษาปฐมวัย
9.2 การสอนปฐมวัย
9.3 ปฐมวัย
9.4 ปฐมวัยศึกษา
9.5 อนุบาล
9.6 อนุบาลศึกษา
9.7 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 9.1 – 9.6

ครูผู้ช่วย
2 อัตรา

หมายเหตุ
1. กรณีคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเป็นคุณวุฒิ ที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือกรณีหลักฐานการศึกษา
มิได้ระบุสาขาวิชาเอกไว้ หรือระบุแตกต่างจากประกาศรับสมัครให้ผู้สมัครสอบแข่งขันประสานกับสถาบันการศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาและดาเนินการ ดังนี้
1.1 ให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิที่ใช้สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร
1.2 ให้สถาบันการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาใดบ้างที่สามารถนามาประกอบการ
พิจารณานับหน่วยกิตได้
2. รายวิชาที่นามานับหน่วยกิตต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยการพิจารณานับหน่วยกิต
ใน Transcript ของผู้สมัคร ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7
ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ดังนี้
2.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.2 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ในระดับปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
-------------------------

