
บัญชีรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
ทีเ่ปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ลงวันที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

วิชาเอก กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง/

จ านวนอัตรา 
หมายเหตุ 

1. อุตสาหกรรมศิลป์  
รหัส 4913 

 

1.1 อุตสาหกรรมศิลป์ 
1.2 อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา 
1.3 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 
1.4 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1.1 – 1.3 
 

ครูผู้ช่วย 
1 อัตรา 

 

2. ภาษาญี่ปุ่น       
รหัส 4934 

 

2.1 ภาษาญี่ปุ่น 
2.2 การสอนภาษาญี่ปุ่น 
2.3 การสอบภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาด่างประเทศ 
2.4 การสอนภาษาปัจจุบันเป็นภาษาต่างประเทศ(ญี่ปุ่น) 
2.5 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 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 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 3.1 – 3.6 

 

ครูผู้ช่วย 
2 อัตรา 

สาขาวิชา
ขาดแคลน 

4. คณิตศาสตร ์      
รหัส 4943 

 

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

ครูผู้ช่วย 
5 อัตรา 
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วิชาเอก กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง/

จ านวนอัตรา 
หมายเหตุ 

 

4.14 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
4.15 คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
4.16 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 4.1 – 4.15 

 

 

 

5. ภาษาไทย         
รหัส 4944 

 

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

ครูผู้ช่วย 
1 อัตรา 

 

6. ภาษาอังกฤษ      
รหัส 4945 

 

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

ครูผู้ช่วย 
4 อัตรา 
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วิชาเอก กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง/

จ านวนอัตรา 
หมายเหตุ 

7. เคมี                
รหัส 4949 

 

7.1 เคมี 
7.2 การสอนเคมี 
7.3 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา 
7.4 เคมีศึกษา 
7.5 อินทรียเคมี 
7.6 ชวีเคมี 
7.7 เคมีเทคนิค 
7.8 เคมีชีววิทยา 
7.9 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 7.1 – 7.8 
 

ครูผู้ช่วย 
1 อัตรา 

 

8. ประถมศึกษา   
รหัส 4978 

 

8.1 การประถมศึกษา 
8.2 ประถมศึกษา 
8.3 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 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 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 9.1 – 9.6 
 

ครูผู้ช่วย 
2 อัตรา 

 

หมายเหตุ   
 1. กรณีคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือกรณีหลักฐานการศึกษา
มิได้ระบุสาขาวิชาเอกไว้ หรือระบุแตกต่างจากประกาศรับสมัครให้ผู้สมัครสอบแข่งขันประสานกับสถาบันการศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาและด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1 ให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิที่ใช้สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 1.2 ให้สถาบันการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาใดบ้างที่สามารถน ามาประกอบการ
พิจารณานับหน่วยกิตได้  
 2. รายวิชาที่น ามานับหน่วยกิตต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยการพิจารณานับหน่วยกิต
ใน Transcript ของผู้สมัคร ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7  
ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ดังนี้ 
 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ในระดับปริญญาตรี 
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
 ทั้งนี้แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าเกรด C 

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


