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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕61  
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  ลงวันที่  9   กรกฎาคม  2561) 

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

ภาค ก  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ 
           อุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (๑๕๐  คะแนน) 
1. ความรอบรู้  (๕๐  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑.๑  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
1.2  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 
๑.3  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
๑.4  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๑.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
       ๑.5.๑  กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
       ๑.5.๒  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
       ๑.5.๓  กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ๑.5.๔  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ๑.5.๕  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก   
       ๑.5.๖  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
  1.6 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นความรู้ความสามารถ  

ด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
2. ความสามารถทั่วไป  (๕๐  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 

๒.๑  ความสามารถด้านตัวเลข  ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล 
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 

๒.๒  ความสามารถด้านภาษาไทย  ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับใจความ  การสรุปความ   
การตีความ  การขยายความ  การเขียนข้อความ  การสะกดค า  การแต่งประโยค  และค าศัพท์ 

๒.๓  ความสามารถด้านเหตุผล  ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล 
และอุปมาอุปไมย 

        / 3. ความรู้ความเข้าใจ... 
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๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครูและ  
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (๕๐  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 

๓.๑  คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
๓.๒  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
๓.๓  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
๓.๔  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 

ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (๑๕๐  คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  (๗๕  คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑.๑  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
๑.๒  หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๓  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑.๔  การพัฒนาผู้เรียน 
๑.๕  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
๑.๖  การวิจัยทางการศึกษา 
๑.๗  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑.๘  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
1.9  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

๒.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (๗๕  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง  หรือสาขาวิชาเอก   

ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  (๕๐  คะแนน)  ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต  
ตรวจสอบเอกสาร  หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม  โดยประเมินจาก 

๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา  
๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา   
๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์  
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ  
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์  

 
                                            ****************************** 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. ๒561  
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี   ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2561) 

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

ก. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าข้ึนไปในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
กลุ่มวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวนอัตรา          
ที่ประกาศ           
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
 

การเงนิและบัญชี 
ภาษาจีน 
ดนตรีศึกษา 
ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
ชีววิทยา 
สังคมศึกษา 
พลศึกษา 
ศิลปศึกษา 
นาฏศิลป์ 
คอมพิวเตอร์ 
การประถมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย 
แนะแนว 
บรรณารักษ์ 
การศึกษาพิเศษ 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
    วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต  
    ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
    ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี   
    ต่อจำกวุฒิปริญญำตรี  
    หลักสูตร  ๔ ป ี  
    อัตรำเงินเดือน 
    ขั้น ๑๕,๘๐๐  บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

1 
1 
1 
1 
1 

16 
26 
23 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
2 

11 
27 
4 
1 
2 
 

ขาดแคลน 
ขาดแคลน 
ขาดแคลน 
ขาดแคลน 
ขาดแคลน 
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/ข. รายละเอียด..1.กลุ่มวิชาเอกการเงิน... 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 1. กลุ่มวิชาเอกการเงินและบัญชี (21) 
      ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
       (1) การเงิน 
       (2) การบริหารงานการเงิน 
       (3) การเงินการธนาคาร 
       (4) การธนาคารและการเงิน 
       (5) การเงินและธุรกิจการเงิน 
       (6) บัญช ี
       (7) การบัญช ี
       (8) การบัญชีการเงิน 
       (9) เศรษฐศาสตร์การเงิน  
            (สาขาการเงิน) 
       (10) เศรษฐศาสตร์การคลัง  
             (สาขาการคลัง) 
       (11) การจัดการทั่วไป (บัญชี) 
       (12) การบริหารธุรกิจ (บัญชี) 
       (13) การบัญชีต้นทุน 
       (14) การสอบบัญชี 
       (15) ธุรกิจศึกษา-บัญชี 
       (16) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา 
             วิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก 
             ตามข้อ (1) – (15) 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 1  อัตรำ  
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

 
 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    

ในประกาศรับสมัครฯ 
/ข. รายละเอียด.. 2. กลุ่มวิชาภาษาจีน 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 2. กลุ่มวิชาภาษาจีน (36) 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
   (1) ภาษาจีน 
   (2) การแปลและการล่ามภาษาจีน 
   (3) ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
   (4) การสอนภาษาจีน 
   (5) ภาษาจีนธุรกิจ 
   (6) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
       ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ (1) – (5) 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  1 อัตรา  
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

 
  กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    
ในประกาศรับสมัครฯ 
 

/ข. รายละเอียด..3.ดนตรีศึกษา 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 3. กลุ่มวิชาดนตรศีึกษา (38) 
      ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก 
      (1) ดนตร ี
      (2) ดนตรีศึกษา 
      (3) ดุริยางคศาสตร์ 
      (4) ดุริยางคศาสตร์ (ไทย-สากล) 
      (5) การสอนดุริยางคศึกษา 
      (6) กลุ่มวิชาหรือทางหรือ 
            สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก 
            ตามข้อ (1) – (5) 

 
 

    

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 

1  อัตรำ  

 
  กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    
ในประกาศรับสมัครฯ 

/ข. รายละเอียด..4.ดนตรีไทย 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 4. กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย (39) 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) ดนตรีไทย 
(2) ดนตรีศึกษา 
(3) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 
(4) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
(5) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ(1)-(4) 
 
 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 1  อัตรำ  
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

 
 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    

ในประกาศรับสมัครฯ 
 

/ข. รายละเอียด..5.ดนตรีสากล 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 5. กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล (40) 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
     (1)  ดนตร ี
     (2)  ดนตรีสากล 
     (3)  ดุริยะศิลป์ 
     (4)  ดุริยางค์สากล 
     (5)  ดุริยางคศิลป์ 
     (6)  ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 
     (7)  ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
     (8)  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก
ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ (1) – (7) 
 
   
 
 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา  
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

 
 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    

ในประกาศรับสมัครฯ 
/ข. รายละเอียด..6.คณิตศาสตร์ 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 6. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (43) 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(๑) คณิตศาสตร์ 
(๒) การสอนคณิตศาสตร์ 
(๓) คณิตศาสตร์ศึกษา 
(๔) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(๕) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
(๖) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
(๗) คณิตศาสตร์-เคมี 
(๘) คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ 
(๙) การสอนคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษา 
(๑๐) สถิติ 
(๑๑) สถิติศาสตร์ 
(๑๒) สถิติประยุกต์ 
(๑๓) สถิติคณิตศาสตร์ 
(๑๔) คณิตศาสตร์สถิติ 
(๑๕) คณิตศาสตร์เชิงวิทยากร

คอมพิวเตอร์ 
(๑๖) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
(๑๗) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขา

วิชาเอกในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ 
(1) – (16) 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒปิริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 

16 อัตรา  

 
 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    

ในประกาศรับสมัครฯ 
/ข. รายละเอียด..7.ภาษาไทย 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 7. กลุ่มวิชาภาษาไทย (44) ๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 26  อัตรา  
 ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอกภาษาไทย 

   (1) ภาษาไทย 
   (2) การสอนภาษาไทย 
   (3) วิธีสอนภาษาไทย 
   (4) วิธีการสอนภาษาไทย 
   (5) ภาษาและวรรณคดีไทย 
   (6) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
   (7) วรรณคดีไทย 
   (8) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
   (9) ไทยศึกษา 
   (10) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
   (11) ภาษาไทยและการสื่อสาร 
   (12) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
   (13) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
   (14) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก
ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ (1) – (13) 

    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

  

  
 

  

 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    
ในประกาศรับสมัครฯ 

 
/ข. รายละเอียด..8.ภาษาอังกฤษ 
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ก. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ           
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 8. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (45) 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    (1) ภาษาอังกฤษ 
    (2) การสอนภาษาอังกฤษ 
    (3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
    (4) วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
    (5) วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
    (6) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
    (7) การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
   (8) ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
   (9) การสอนวิชาภาษาปัจจุบัน
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
   (10) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
   (11) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
   (12) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
   (13) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
   (14) ภาษาอังกฤษศึกษา 
   (15) ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสื่อสาร 
   (16) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   (17) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
   (18) อังกฤษธุรกิจ 
   (19) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก
ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ (1) – (18) 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 23 อัตรา  
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
    วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต  
    ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
    ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี   
    ต่อจำกวุฒิปริญญำตรี  
    หลักสูตร  ๔ ป ี  
    อัตรำเงินเดือน 
    ขั้น ๑๕,๘๐๐  บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 
 
 
 
 

 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    
ในประกาศรับสมัครฯ  

/ข. รายละเอียด..9.วิทยาศาสตร์... 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 9. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (47) 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) วิทยาศาสตร์ 
(2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(3) การสอนวิทยาศาสตร์ 
(4) การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
(5) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(6) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(7) การสอนเคมี 
(8) การสอนชีววิทยา 
(9) การสอนฟิสิกส์ 
(10) เคมี 
(11) ชีววิทยา 
(12) ฟิสิกส์ 
(13) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(14) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใน

แบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ 
        (1) – (13) 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 

4 อัตรา  

 
 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    

ในประกาศรับสมัครฯ 
 

/ข. รายละเอียด..10.ฟิสิกส์ 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 10. กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ (48) 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    (1) ฟิสิกส์ 
    (2) การสอนฟิสิกส์ 
    (3) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
    (4) ฟิสิกส์ประยุกต์ 
    (5) ฟิสิกส์เครื่องมือวัด   
    (6) ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์ 
    (7) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
       ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ (1) – (6) 

 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา  
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

 
 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    

ในประกาศรับสมัครฯ 
 
 

/ข. รายละเอียด..11.เคมี 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 11. กลุ่มวิชาเอกเคมี (49) 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) เคมี 
(2) การสอนเคมี 
(3) วิทยาศาสตร์/เคมี 
(4) วิทยาศาสตร์-เคมี 
(5) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา 
(6) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ  
(1) – (5) 

 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา  
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขัน้  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

 
 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    

ในประกาศรับสมัครฯ 
 

/ข. รายละเอียด..12.ชีววิทยา 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 12. กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา (50) 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    (1)  ชีววิทยา 
    (2)  การสอนชีววิทยา 
    (3)  ชีววิทยาประยุกต์ 
    (4)  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
      ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ (1) – (3) 
     
 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา  
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

 
 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    

ในประกาศรับสมัครฯ 
/ข. รายละเอียด..13.สังคมศึกษา 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 13. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (51) 
     ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก 
     (1) สังคมศึกษา 
     (2) การสอนสังคมศึกษา 
     (3) การสอนสังคมศึกษา ศาสนา  
          และวัฒนธรรม 
     (4) ภูมิสารสนเทศ 
     (5) ประวัติศาสตร์ 
     (6) ภูมิศาสตร์ 
     (7) การสอนประวัติศาสตร์ 
     (8) การสอนภูมิศาสตร์ 
     (9) รัฐประศาสนศาสตร์ 
     (10) รัฐศาสตร ์
     (11) บริหารรัฐกิจ 
     (12) ไทยคดีศึกษา 
     (13) พัฒนาชุมชน 
     (14) การพัฒนาชุมชน 
     (15) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือ 
           สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก 
           ตามข้อ (1) – (14) 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 

1  อัตรา  

     
 

  กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    
ในประกาศรับสมัครฯ 
 
 

/ข. รายละเอียด..14.พลศึกษา 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 14. กลุ่มวิชาพลศึกษา (53) 
     ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก 
   (1) พลศึกษา 
   (2) การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา     
   (3) วิทยาศาสตร์การกีฬา 
   (4) ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา 
   (5) พลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา 

(6) การสอนพลศึกษา 
(7) วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   (8)  กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
      ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ (1) – (7) 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 

3 อัตรา  

 
 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    

ในประกาศรับสมัครฯ 
/ข. รายละเอียด..15.ศิลปศึกษา 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 15. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (62) 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) ศิลปศึกษา 
(2) การสอนศิลปศึกษา 
(3) ศิลปกรรม 
(4) ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) 
(5) ทัศนศิลป์ 
(6) ศิลปะไทย 
(7) ศิลปะ 
(8) ภาพพิมพ์ 
(9) จิตรกรรม 
(10) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอกในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ 
(1)-(9) 

 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
    วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต 
    ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
    ไม่น้อยกว่ำ ๑  ปี  ต่อจำก 
    วุฒิปริญญำตรี  
    หลักสูตร  ๔ ป ี  
    อัตรำเงินเดือน 
    ขั้น ๑๕,๘๐๐  บำท 
 

2 อัตรา  

 
 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    

ในประกาศรับสมัครฯ 
/ข. รายละเอียด..16.นาฎศิลป์ 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 16. กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ (64) 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    (1)  นาฏศิลป ์
    (2)  นาฏยศิลป์ 
    (3)  นาฏศิลป์ไทย 
    (4)  นาฎยศิลป์สากลศึกษา 
    (5)  นาฏศิลป์สากล 
    (6)  นาฏศิลปสากล 
    (7)  นาฏศาสตร์ 
    (8)  นาฏศิลป์และการละคร 
    (9)  นาฏศิลปะไทย 
    (10) นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
    (11) นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ 
    (12) ดนตรี-นาฎศิลป์ 
    (13) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
           ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอก 
           ตามข้อ (1) – (12) 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 อัตรา  
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ทีไ่ด้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

 
  กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    
ในประกาศรับสมัครฯ 

 
 

/ข. รายละเอียด..17.คอมพิวเตอร์ 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 17. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (66) 
      ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) คอมพิวเตอร์ 
(2) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
(3) คอมพิวเตอร์การศึกษา 
(4) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(5) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(6) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
(7) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(8) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(9) ระบบสารสนเทศ 
(10) สารสนเทศศาสตร์ 
(11) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(12) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(13) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ 
(1) – (12) 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 

2 อัตรา  

 
  กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    
ในประกาศรับสมัครฯ 

/ข. รายละเอียด..18.การประถมศึกษา 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 18. กลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา (79) 
      ปริญญำตรี  สำขำวิชำเอก 

(1) กำรประถมศึกษำ 
(2) ประถมศึกษำ 
(3) กำรสอนประถมศึกษำ 
(4) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ 
(1) – (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 11  อัตรำ  
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

 
  กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    
ในประกาศรับสมัครฯ 
 

/ข. รายละเอียด..19.การศึกษาปฐมวัย 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 19. กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (82) 
      ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(๑) ปฐมวัยศึกษา 
(๒) การศึกษาปฐมวัย 
(๓) อนุบาลศึกษา 
(๔) อนุบาล 
(๕) การอนุบาลศึกษา 
(๖) การปฐมวัยศึกษา 
(๗) การปฐมวัย 
(๘) ปฐมวัย 
(๙) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ 
(1) – (8) 
 
 
 
 
 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 

27 อัตรา  

 
 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    

ในประกาศรับสมัครฯ 
/ข. รายละเอียด..20.แนะแนว 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 20. กลุ่มวิชาเอกแนะแนว (87) 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) การแนะแนว 
(2) จิตวิทยาการแนะแนว 
(3) จิตวิทยาการศึกษา 
(4) แนะแนวศึกษา 
(5) จิตวิทยา 
(6) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขา

วิชาเอกในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอก 
ตามข้อ (1) – (5) 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 อัตรา  
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

 
 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    

ในประกาศรับสมัครฯ 
 

/ข. รายละเอียด..21.บรรณารักษ์ 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 21. กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ ์(94) 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) บรรณารักษ์ 
(2) บรรณารักษ์ศาสตร์ 
(3) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

ศาสตร์ 
(4) สารนิเทศศาสตร์ 
(5) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ  
(1)-(4) 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 

1 อัตรา  

 
 

 กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    
ในประกาศรับสมัครฯ กิต 

 
 

/ข. รายละเอียด..22.การศึกษาพิเศษ 
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ข. รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราเงินเดือน 

จ านวน
อัตรา 

ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 22. กลุ่มวิชาเอกการศึกษาพิเศษ (98) 
      ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก 

(๑) การศึกษาพิเศษ 
(๒) การศึกษาพิเศษหรือการสอนเด็กพิเศษ

หรือหูหนวกศึกษา 
(๓) การศึกษาพิเศษ  

(ความบกพร่องทางการเห็น) 
(๔) การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน) 
(๕) การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่อง  ทาง

สติปัญญา) 
(๖) การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่อง

ทางการได้ยิน) 
(๗) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกใน

แบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ (1)-(6) 
 

๑. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,050  บาท 
๒. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๕  ปี) 
    อัตราเงินเดือน 
    ขั้น  15,800  บาท 
3. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    (หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ได้รับ 
   วุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต   
   ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
   ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ปี  ต่อจำก 
   วุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี   
   อัตรำเงินเดือน  
   ขั้น ๑๕,๘๐๐บำท 
4. ส ำหรับคุณวุฒิปริญญำตรี    
    (หลักสูตร 6 ปี)    
    อัตราเงินเดือน   
    ขั้น 17,690 บาท   
 
 

1  อัตรำ  

 
 

  กรณีท่ีชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น  ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรค 2                    
ในประกาศรับสมัครฯ 

 
 
 


