
 

 

 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข งขันเพ่ือบรรจุและแต งต้ังบุคคลเข&ารับราชการเป'นข&าราชการครู                                         

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน งครูผู&ช วย ป- พ.ศ. 2560   
...................................................................... 

 

  ด&วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  จะดําเนินการสอบแข งขันเพ่ือบรรจุและแต งต้ัง
บุคคลเข&ารับราชการเป'นข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน งครูผู&ช วย ป- พ.ศ. 2560           
โดยดําเนินการตามมาตรา 47 แห งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547      
และท่ีแก&ไขเพ่ิมเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558       
หนังสือสํานักงาน  ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.       
ท่ี ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2560 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.6/ว 5  
ลงวันท่ี 2๐ มีนาคม 25๖๐ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.6/ว 6 ลงวันท่ี 2๐ มีนาคม 25๖๐ 
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 1602 ลงวันท่ี 15 มีนาคม ๒๕60 
และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 1685 ลงวันท่ี ๒๐ 
มีนาคม ๒๕60 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 
เม่ือวันท่ี  15  มีนาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบแข งขันเพ่ือบรรจุและแต งต้ังบุคคลเข&ารับราชการ 
เป'นข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน งครูผู&ช วย ป- พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ตําแหน
งท่ีจะดําเนินการสอบแข
งขันเพ่ือบรรจุและแต
งตั้ง 
 ตําแหน งครูผู&ช วย รับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง  ดังนี้ 

  1.1  ตําแหน งครูผู&ช วย อันดับครูผู&ช วย ตามรายละเอียดกลุ มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกท่ีเปFดรับ
สมัครสอบแข งขันแนบท ายประกาศนี้  

1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู&ช วย ข้ัน 15,050 บาท สําหรับผู&ได&รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ป-)  

1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู&ช วย ข้ัน 15,800 บาท สําหรับผู&ได&รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ป- ท่ีได&รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม น&อยกว า 1 ป- ต อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ป-) 
  1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู&ช วย ข้ัน 15,800 บาท สําหรับผู&ได&รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ป-) 
  1.๕ อัตราเงินเดือน อันดับครูผู&ช วย ข้ัน 1๗,๖๙0 บาท สําหรับผู&ได&รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร ๖ ป-) 

       
 2. คุณสมบัติของผู มีสิทธิ์สมัครสอบแข
งขัน 
  เป'นผู&มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 เป'นผู&มีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก&ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   

/(๑) มีสัญชาติ... 
 



 

 

- ๒ - 
 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม ต่ํากว า 18 ป-บริบูรณN 

                   (3) เป'นผู& เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยN            
เป'นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 

(4) ไม เป'นผู&ดํารงตําแหน งทางการเมือง สมาชิกสภาท&องถ่ิน หรือผู&บริหารท&องถ่ิน  
                   (5) ไม เป'นคนไร&ความสามารถ หรือจิตฟRSนเฟTอนไม สมประกอบ หรือเป'นโรคตามท่ี

กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(6) ไม เป'นผู&อยู ระหว างถูกพักราชการ ถูกสั่งให&ออกจากราชการไว&ก อน 
(7) ไม เป'นผู&บกพร องในศีลธรรมอันดีสําหรับผู&ประกอบวิชาชีพครูและบุคคลากร

ทางการศึกษา 
(8) ไม เป'นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ&าหน&าท่ีในพรรคการเมือง 
(9) ไม เป'นบุคคลล&มละลาย 
(10) ไม เป'นผู&เคยต&องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให&จําคุก เว&นแต เป'นโทษ

สําหรับความผิดท่ีได&กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม เป'นผู&เคยถูกลงโทษให&ออก ปลดออก หรือไล ออกจากรัฐวิสาหกิจ องคNการมหาชน 

หรือหน วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคNกรระหว างประเทศ 
(12) ไม เป'นผู&เคยถูกลงโทษให&ออก ปลดออก หรือไล ออกเพราะกระทําผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                   (13) ไม เป'นผู&เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข&ารับราชการหรือเข&าปฏิบัติงาน     

ในหน วยงานของรัฐ 
2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งครูผู&ช วย ดังนี้ 

2.2.1 เป'นผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท าข้ึนไป หรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งนี้ ตามกลุ มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกท่ีเปFดรับสมัคร 
คุณวุฒิ วิชาเอกท่ีนํามาประกอบการสมัครจะจัดอยู ในกลุ มวิชา/ทางหรือสาขาวิชาเอกใด ให&เป'นไปตามหลักเกณฑN
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน 2556 
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธN 255๘ และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ 0206.6/ว5  ลงวันท่ี 20 มีนาคม  2560 

        สําหรับผู&ท่ีใช&คุณวุฒิสูงกว าระดับปริญญาตรี  ซ่ึงเป'นวิชาเอกตรงตามประกาศ
รับสมัคร   หากสอบแข	งขันได�และได�รับการบรรจุและแต	งต้ังเข�ารับราชการเป�นข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตําแหน	งครูผู�ช	วย   จะได�รับการบรรจุและแต	งต้ังให�ได�รับเงินเดือนในระดับปริญญาตรี เท	านั้น  
   2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช&แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภาออกให&เพ่ือปฏิบัติหน&าท่ีสอน ก
อนการบรรจุและแต
งตั้งเป,นข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2560 

2.๓ ไม เป'นพระภิกษุ สามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห&ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ  
หรือสอบแข งขัน หรือสอบคัดเลือกอย างคฤหัสถN สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ 
 
                     /3. วัน เวลา… 
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 3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
  ผู&ประสงคNจะสมัครสอบ ให&ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด&วยตนเอง ท่ีสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี  ท่ีต้ังอาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ตั้งแต
วันพุธท่ี 29 
มี น า ค ม  2 5 6 0  – วั น อั ง ค า ร ท่ี  4  เ ม ษ า ย น  ๒ ๕ 6 0  ใ น เ ว ล า ร า ช ก า ร  โ ด ย ไ ม
 เ ว น 
วันหยุดราชการ  

 4. เอกสารและหลักฐานท่ีใช ในการสมัครสอบ ฉบับจริงพร อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
1. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช&หนังสือรับรองวุฒิ ต&องระบุชื่อ ปริญญาบัตร

และสาขาวิชาเอกไว&ชัดเจน โดยต&องระบุด&วยว า “ ได&เรียนจบหลักสูตรแล&ว อยู ระหว างรอการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ” ต&องได&รับอนุมัติปริญญาบัตรไม หลังวันรับสมัครวันสุดท&าย 

2. ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู&ได&รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป- ท่ีศึกษาต อได&รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม น&อยกว า 1 ป- ต อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป- 

3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีระบุกลุ มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) 
4. รูปถ ายหน&าตรงไม สวมหมวก ไม สวมแว นตาดํา ถ ายในครั้งเดียวกันและถ ายไว&ไม เกิน 6 เดือน 

ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว  จํานวน ๓ รูป หรือจํานวน  ๕  รูป กรณีท่ีไม	มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
หลักฐานท่ีใช�แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให�เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีสอน  

5. ทะเบียนบ&านท่ีมีชื่อผู&สมัครสอบ 
6. บัตรประจําตัวประชาชน 
7. บัตรประจําตัวเจ&าหน&าท่ีของรัฐ (ถ&ามี)    
8. ทะเบียนสมรส/ใบสําคัญการสมรส (ถ&ามี) 
9. ใบสําคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ&ามี)   
10. ใบรับรองแพทยN จากแพทยNซ่ึงได&ข้ึนทะเบียนได&รับอนุญาตให&ประกอบโรคศิลปk  

สาขาเวชกรรม  ซ่ึงออกให&ไม เกิน  ๓๐  วัน  ท่ีแสดงว าไม เป'นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว าด&วยโรค พ.ศ. 2549 
11. หนังสืออนุญาตจากผู&บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุและแต งต้ังให&สมัครสอบแข งขัน 

และยินยอมให&ย&ายหรือโอนโดยไม มีเง่ือนไข เม่ือสอบแข งขันได&  (กรณีผู&สมัครสอบแข งขันเป'นข&าราชการ หรือ
พนักงานส วนท&องถ่ิน)  

12. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช&แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี 
คุรุสภาออกให&เพ่ือปฏิบัติหน&าท่ีสอน (ถ&ามี) 

13. แบบขออนุญาตให&ประกอบวิชาชีพโดยไม มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีท่ีไม มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช&แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให&เพ่ือปฏิบัติ
หน&าท่ีสอน) 
                     14. หนังสือรับรองคุณวุฒิของผู&สมัครสอบแข งขัน จากสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.รับรอง
คุณวุฒิเพ่ือประโยชนNในการบรรจุและแต งต้ังเป'นข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1 ฉบับ ท้ังนี้ ผู สมัครสอบพิมพ@เอกสารการตรวจสอบคุณวุฒิท่ี 
ก.ค.ศ.รับรองได ท่ีเว็บไซด@ของสํานักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th คลิก หัวข อ “สารสนเทศ
ข าราชการครู” คลิกหัวข อ “คุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง” 
          /15. ผู&สมัคร… 
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                           15. ผู&สมัครรายใดท่ีมีคุณสมบัติไม ตรงหรือมีเอกสารไม ครบตามประกาศรับสมัคร
เจ&าหน&าท่ีรับสมัครมีสิทธิท่ีจะไม รับสมัคร ผู&สมัครรายใดปกปFดหรือแจ&งข&อความอันเป'นเท็จ โดยเจ&าหน&าท่ีรับ
สมัครไม สามารถตรวจสอบได&ในขณะรับสมัครและได&รับสมัครไว&  หากสอบแข งขันได&และได&รับการเรียกตัว 
เข&ารับการบรรจุ ซ่ึงได&ตรวจสอบพบภายหลังจะไม ได&รับการพิจารณาให&บรรจุและแต งต้ังหรือให&โอนหรือย&าย
เม่ือสอบแข งขันได&แล&วแต กรณี โดยไม มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

   อนึ่ง เพ่ือประโยชนNและสิทธิของผู&สมัครในการพิจารณานับหน วยกิต ให&ผู&สมัคร
ดําเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาท่ีตนสําเร็จการศึกษา เพ่ือขอให&สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐาน
ท่ีใช&แสดงหรือให&การรับรองว าคุณวุฒิของผู&สมัครสอดคล&องกับคุณวุฒิ/กลุ มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
ตามท่ีได&ระบุไว&ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้ อาจให&สาบันการศึกษาท่ีผู&สมัครสําเร็จการศึกษาชี้แจง
รายละเอียดใน Transcripts เป'นรายวิชาว า รายวิชาท่ีผู&สมัครได&ศึกษามีรายวิชาใดบ&างท่ีสามารถนํามา
ประกอบการพิจารณานับหน วยกิตได& ท้ังนี้ รายวิชาท่ีนํามานับหน วยกิต ต&องสอดคล&องกับกลุ มวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร 
 

 5. การย่ืนใบสมัคร 
  5.1 ให&ผู&ประสงคNจะสมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด&วยตนเอง ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให&ถูกต&องครบถ&วน พร&อมแนบเอกสาร
ประกอบใบสมัคร ท่ีรับรองสําเนาถูกต องแล วทุกฉบับ 
  5.2 ผู&สมัครสอบต&องแจ&งสถานท่ีท่ีสามารถติดต อได&ทางไปรษณียNไว&ในใบสมัคร พร&อม
หมายเลขโทรศัพทN หากแจ&งสถานท่ีไม ชัดเจนอาจทําให&ไม สามารถติดต อได& จะเรียกร&องสิทธิ์ใด ๆ มิได&   
  5.3 ให ผู สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบแข
งขันได เพียงแห
งเดียว  หากปรากฏว
าผู สมัคร
สอบแข
งขันสมัครเกินกว
าหนึ่งแห
งจะตัดสิทธิ์การสอบแข
งขันท้ังหมด 

 6. ค
าธรรมเนียมสมัครสอบ 
  6.1 ค าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 200 บาท  
  6.2 จะไม คืนเงินค าธรรมเนียมการสมัครสอบให&ไม ว ากรณีใด ๆ เว&นแต มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเก่ียวกับการสอบแข งขัน โดยจ ายคืนเงินค าธรรมเนียมการสมัครสอบแก ผู&สมัครสอบเฉพาะ 
ผู&ไม มีส วนเก่ียวข&องกับการทุจริต  

 7. การประกาศรายช่ือผู มีสิทธิ์สอบแข
งขัน 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  จะประกาศรายชื่อผู&มีสิทธิ์สอบแข งขัน  ภายใน 
วันจันทรNท่ี  ๑0 เมษายน 2560 ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  (ท่ีต้ังอาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมราชบุรี ) และทางเว็บไซตNสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
www.ratchaburi1.org   

 8. หลักสูตรการสอบแข
งขัน 
  หลักสูตรการสอบแข งขันให&ใช&หลักสูตรตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดแนบท&ายประกาศนี้  
 
          /วัน เวลา… 
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 9. วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  จะทําการสอบข&อเขียน ณ สนามสอบ ซ่ึงประกาศ
ให&ทราบพร&อมกับการประกาศรายชื่อผู&มีสิทธิ์สอบแข งขัน  ตามกําหนดการสอบ ดังนี้ 

ตารางสอบ ภาค ก  ความรอบรู& ความสามารถท่ัวไป และความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และอุดมการณNของความเป'นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสาร@ท่ี 22 เมษายน ๒๕60 
     เวลา 09.00  -  10.00 น. 
     เวลา 11.00  -  12.00 น. 
     เวลา 13.30  -  14.30 น. 

 
- ความรอบรู& 
- ความสามารถท่ัวไป  
- ความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และอุดมการณNของความเป'น
ครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
50  คะแนน 
50  คะแนน 
50  คะแนน 

 

     
ตารางสอบ ภาค ข  ความรู&ความสามารถท่ีใช&เฉพาะตําแหน ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
  

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตย@ท่ี 23 เมษายน 2560 
     เวลา 09.00  -  10.30 น. 
      

เวลา 13.30  -  15.00 น. 

 
- ความรู&ความสามารถเก่ียวกับวิชา 
  การศึกษา 
- ความรู&ความสามารถเก่ียวกับกลุ มวิชา 
  หรือทาง  หรือสาขาวิชาเอก 

 
75  คะแนน 
 
75  คะแนน 

 

 
 
ตารางสอบ ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหน งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันจันทร@ที่ 24 เมษายน ๒๕60  
เป,นต นไป 
     เวลา 09.00 น. เป'นต&นไป 
      

 
 
- สอบสัมภาษณN  

 
 
50  คะแนน 

 

 
         /10. เกณฑNการตัดสิน… 
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 10. เกณฑ@การตัดสิน 
  ผู&ท่ีถือว าเป'นผู&สอบแข งขันได& จะต&องได&คะแนนในแต ละภาคตามหลักสูตร ไม
ต่ํากว
าร อยละหกสิบ  
 
 11.  การตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผล 
  11.1 จะตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลด&วยเครื่องคอมพิวเตอรN 
  11.2 การทําข&อสอบในกระดาษคําตอบให&ใช&ดินสอดําชนิด 2 B ข้ึนไป   

 12. การประกาศข้ึนบัญชีผู สอบแข
งขันได  
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  จะประกาศรายชื่อผู&สอบแข งขันได& ภายในวันศุกรNท่ี 
๒8 เมษายน 2560 ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  (ท่ีต้ังอาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   และทางเว็บไซตNสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  
โดยประกาศเรียงตามลําดับท่ีจากผู&สอบได&คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน&อย แยกตามกลุ มวิชา/ทาง/
วิ ช า เ อ ก  ใ น ก ร ณี ท่ี มี ผู& ส อ บ ไ ด& ค ะ แ น น ร ว ม เ ท า กั น  ใ ห& ผู& ท่ี ไ ด& ค ะ แ น น ภ า ค  ข   ม า ก ก ว า  
เป'นผู&อยู ในลําดับท่ีดีกว า หากยังได&คะแนนภาค ข เท ากัน ให&ผู&ท่ีได&คะแนนภาค ก มากกว า เป'นผู&ท่ีอยู ในลําดับ
ท่ีดีกว า หากยังได&คะแนนภาค ก เท ากันอีก ให&ผู&ท่ีได&รับเลขประจําตัวสอบก อนเป'นผู&ท่ีอยู ในลําดับท่ีดีกว า 
  ท้ังนี้ บัญชีผู&สอบแข งขันได&ใช&ได&ไม เกินหนึ่งป- นับแต วันประกาศข้ึนบัญชีผู&สอบแข งขันได&     
เว&นแต มีการประกาศข้ึนบัญชีผู&สอบแข งขันได&ในคุณวุฒิ กลุ มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม แล&ว  
บัญชีผู&สอบแข งขันได&ครั้งนี้เป'นอันยกเลิก 

 13. การบรรจุและแต
งตั้ง 
  13.1 ผู&สอบแข งขันได&จะได&รับการบรรจุและแต งต้ังตามลําดับท่ีในประกาศการข้ึนบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู&สอบแข งขันได&ฯ โดยให&ผู&สอบแข งขันได&เลือกบรรจุในสถานศึกษาท่ีมีตําแหน งว าง  
ซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งตรงกัน  
  13.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ต&องผ านการอนุมัติ    
จากผู&มีอํานาจไม
หลังวันรับสมัครวันสุดท าย 
  13.3 ต&องเป'นผู&มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งท่ีประกาศสอบแข งขัน 
หากผู&สมัครสอบแข งขันได&รายใดมีคุณวุฒิไม ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน ง หรือขาดคุณสมบัติ   
ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ. 2547 จะไม ได&รับการพิจารณาบรรจุและแต งต้ังเข&ารับราชการโดยไม มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น   
  13.4 สําหรับผู&สอบแข งขันได& ซ่ึงเป'นข&าราชการหรือพนักงานส วนท&องถ่ินท่ีไม มีหนังสือ
อนุญาตจากผู&บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุและแต งต้ังให&สมัครสอบแข งขัน และยินยอมให&ย&ายหรือโอนโดย
ไม มีเง่ือนไข เม่ือสอบแข งขันได&จะไม ได&รับการพิจารณาย&ายหรือโอนเพ่ือบรรจุและแต งต้ัง แต จะบรรจุและ
แต งต้ังเช นเดียวกับบุคคลท่ัวไป  
                  13.5 การบรรจุและแต งต้ังครั้งแรก ให&ใช&ประกาศข้ึนบัญชีผู&สอบแข งขันได&เป'นการเรียกตัว 
ผู&มีสิทธิ์ได&รับการบรรจุและแต งต้ังตามลําดับท่ีท่ีประกาศผลการสอบแข งขันไว&   
 
          /”การเรียกตัว… 
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                             “การเรียกตัวผู&สอบแข งขันได&เพ่ือบรรจุและแต งต้ังครั้งแรก จะใช&ประกาศข้ึน 
บัญชีผู&สอบแข งขันได&เป'นหนังสือการเรียกตัวผู&มีสิทธิ์ได&รับการบรรจุและแต งต้ังตามลําดับท่ีท่ีประกาศผลการ
สอบแข งขันไว&  ท้ังนี้จะกําหนดวันรายงานตัวไม น&อยกว าเจ็ดวัน แต ไม เกินสิบวัน นับแต วันท่ีประกาศผลการ
สอบแข งขัน”   จึงเป,นหน าท่ีของผู สมัครสอบแข
งขันท่ีจะต องทราบประกาศการข้ึนบัญชีผู สอบแข
งขันได  

        สําหรับการบรรจุและแต งต้ังในครั้งต อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู&สอบแข งขันได& 
ตามลําดับท่ีท่ีจะได&รับการบรรจุเป'นรายบุคคลทางไปรษณียNโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยู ท่ีผู&สอบแข งขัน
ได&ตามท่ีอยู ท่ีระบุไว&ในใบสมัคร ก อนวันรายงานตัวไม น&อยกว าสิบวัน  นับต้ังแต วันประทับตราลงทะเบียนของ
ไปรษณียNต&นทางบนจดหมายลงทะเบียนท่ีเรียกให&มารายงานตัวนั้น   
  13.6 ผู& ท่ีได&รับการบรรจุและแต งต้ังเข&ารับราชการ เม่ือได&รับหนังสือส งตัวไปปฏิบัติ      
หน&าท่ีราชการ ณ สถานศึกษาแห งใดแล&ว ต&องไปรายงานตัวเข&าปฏิบัติหน&าท่ีราชการตามกําหนดเวลา 
ในหนังสือส งตัวนั้น หากพ&นกําหนดดังกล าวจะถือว าสละสิทธิ์ในการบรรจุ 
  
 14.  การยกเลิกการข้ึนบัญชีผู สอบแข
งขันได  

ผู&สอบแข งขันได&จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเม่ือผู&นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต อไปนี้ 
  14.1 ผู&นั้นได&รับการบรรจุและแต งต้ังไปแล&ว 
  14.2 ผู&นั้นได&ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต งต้ัง 
  14.3 ผู&นั้นไม มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต งต้ังตามกําหนด 
  14.4 ผู&นั้นไม อาจรับการบรรจุและแต งต้ังตามวันท่ีกําหนดได& 
  ๑๔.๕ กรณีผู&สอบแข งขันได&ผู&ใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู&สอบแข งขันได& ตาม ข&อ 14.3 และ 
14.4 ไปแล&ว ถ&าบัญชีนั้นยังไม ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
อาจอนุมัติให&ข้ึนบัญชีผู&นั้นไว&ตามเดิมอีกก็ได&     
  1๔.๖ กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว า ผู&สมัครรายใดเป'นผู&ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑN   
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ให&ถือว าบุคคลนั้นเป'นผู&ขาดคุณสมบัติท่ีจะได&รับการบรรจุและแต งต้ังเข&ารับราชการ      
เป'นข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน งครูผู&ช วย ท้ังนี้ หากผู&ใดได&รับการบรรจุและแต งต้ังแล&ว
ต&องถูกเพิกถอนคําสั่งบรรจุและแต งต้ัง และจะเรียกร&องสิทธิ์ใด ๆ มิได&  

1๔.๗ การดําเนินการสอบแข งขัน หากปรากฏว ามีการทุจริตหรือส อไปในทางไม สุจริต หรือ 
ดําเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม เป'นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  จะพิจารณาแก&ไข
หรือยกเลิกการสอบแข งขันได&     

      ประกาศ   ณ  วันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

                                                                                            

               (นายรังสรรคN    อ&วนวิจิตร) 
            ผู&อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

              ปฏิบัติหน&าท่ีศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
              กรรมการและเลขานุการทําหน&าท่ีแทน 

              ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
 


