
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕61 
--------------------------------- 

               ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕61 โดยให้ด าเนินการตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ           
ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 หนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว 5  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3388 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/281 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3664 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ-
จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่  4/2561  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และการประชุมครั้งที่  6/2561              
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ                    
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปี พ.ศ. ๒๕61 ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต ำแหน่งท่ีจะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร

สอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ไดร้ับเงินเดือน ดังนี้ 
๑.๑  อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี   

(หลักสูตร  ๔  ปี)   
1.2  อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น  15,800  บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี   

(หลักสูตร  ๔  ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี ต่อจากปริญญาตรี  
หลักสูตร  ๔  ปี )  
        ๑.3  อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น  15,800  บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี   
(หลักสูตร  ๕  ปี)   
         ๑.4  อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น  17,690  บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี   
(หลักสูตร  6  ปี)   
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๒. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๕)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี 

ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน               

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่ งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                       
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

 (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

 (๘)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                              (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษ 
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                              (๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ   
องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์การระหว่างประเทศ 
                              (๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
                              (๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหนว่ยงานของรัฐ 

      ๒.๒  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย  ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร 
คุณวุฒิวิชาเอก ที่น ามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 
2556 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
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     ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง   

ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการ
ตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่  ศธ 
5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย 
และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบ -
วิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยัง            
ไม่หมดอายุ 

     ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่ มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใน
การประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรสุภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ 
       ๒.3  ไม่เป็นพระภิกษ ุ สามเณร  ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร             
เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 

     2.4  ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบแข่งขัน 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุรี  ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที ่18 - 24 กรกฎาคม  2561  
ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เวน้วันหยุดราชการ  

๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
     ๔.๑  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิต้องระบุชื่อ

ปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย ส าหรับผู้ได้รับปริญญาบัตรแล้ว  
และหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่รับรองว่าได้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไม่หลัง            
วันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย หนังสือรับรองคุณวุฒิให้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรเท่านั้น 

     ๔.๒  ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อ           
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหรือใบ
แสดงผลการเรียน (Transcripts ฉบับภาษาไทย) 

     4.3  ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts ฉบับภาษาไทย)  ที่ระบุกลุ่มวิชาหรือทางหรือ
สาขาวิชาเอก กรณี Transcripts เป็นภาษาอ่ืนให้แปลเป็นภาษาไทยโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

 
/ทั้งนี้... 
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    กรณีที่ คุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัครสอบแข่งขันฯ เป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร เ พ่ือประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครในการใช้ พิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครประสานกับ
สถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอให้สถานศึกษานั้น ออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การ
รับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิและกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกใดตามที่ได้ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร และมีรายวิชาใดบ้างใน Transcript ที่สามารถน ามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ 
       4 .4   ส า เนาหนั งสื อหรื อ เอกสารหลั กฐานที่ แสดง ว่ า  คุ ณวุ ฒิ  (ปริ ญญาและ                       
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  ต่อจากวุฒิปริญญาตรี  หลักสูตร  ๔  ปี) ที่ใช้
สมัครสอบแข่งขัน เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู                
จ านวน 1 ฉบับ  (ต้องเป็นฉบับที่รับรองก่อนที่ผู้สมัครเข้ำรับกำรศึกษำแล้วเท่ำนั้น) โดยสามารถ Download ได้ที่
เว็บไซต์ของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
http://personal.obec.go.th   หรือ เว็บไซต์ส านักงาน ก.ค.ศ. ระบบเดิม  http://qualification.otepc.go.th  และ
ระบบใหม ่http://qualification60.otepc.go.th  หรือที่สถาบันการศึกษาท่ีตนเองส าเร็จการศึกษา 

     ๔.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายครั้งเดียวกัน  และ ถ่ายไว้ไม่เกิน  
๖  เดือน  ขนาด  ๑  นิ้ว x ๑.๕  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  

ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีมีคุณวุฒิ ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก
ที่ขาดแคลน และมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 รูป  

     ๔.6  ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ (กรณีไม่สามารถน าทะเบียนบ้านฉบับจริงไปแสดงได้   
ให้ด าเนินการไปติดต่อขอคัดลอกทะเบียนบ้าน  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  หรือเทศบาลใดก็ได้น าไปใช้แทน  ซึ่งออกให้
ไม่เกิน  ๖  เดือน) 

     ๔.7  บัตรประจ าตัวประชาชน 
     4.8  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี) 
     ๔.9  ใบส าคัญการสมรส/ใบส าคัญการหย่า  (ถ้ามี)   
     4.10 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)   
     4.11 ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถำนพยำบำลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน   ที่แสดงว่า                

ไมเ่ป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังนี้ 
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๒) วัณโรคในระยะติดต่อ 
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 
/4.12 หนังสือ... 
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    ๔.12 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้

ย้ายหรือโอน เมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการอ่ืนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)  

            ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้ง          
ไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิม ก าหนด 

    ๔.13 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้     
     4.13.1 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน 

   4.13.2 หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว   
อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      4.14 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 
1 (คส.09.10) ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่
ขาดแคลนและมคีวามจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน  

 ๔.๑5  ผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงหรือเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตาม
ประกาศรับสมัคร  เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสิทธิที่จะไม่รับสมัครได ้  

๕. กำรยื่นใบสมัคร 
๕.1  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน 

เวลาและสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อม
แนบเอกสารประกอบใบสมัคร ที่รับรองส ำเนำถูกต้องแล้วทุกฉบับ 

    ๕.2  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  

    ๕.3  ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกเป็นเอกคู่  ให้สมัครสอบแข่งขันได้                 
เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น 
       5.4  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การสอบแข่งขัน 
       5.5  ในกรณีที่มีความจ าเป็น อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานทีท่ี่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้ ได้ตามความเหมาะสม 

 
/6. ค่าธรรมเนียม... 
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6. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 
    6.1 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ านวน  3๐๐  บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)   
    6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิก          

การสอบเนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต    

7. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายใน              

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  และทาง
เว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  http://www.educhon.go.th  

8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน 
หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  

9. วัน  เวลำ  และสถำนที่สอบแข่งขัน 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  จะท าการสอบข้อเขียน ตามตารางสอบ ดังนี้ 

ตำรำงสอบ  ภำค ก  ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ 
อุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา   (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันเสำร์ที่  18 สิงหำคม  2561 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. 
 เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
 เวลา  ๑๓.3๐ – ๑๔.3๐  น. 

 
- ความรอบรู้  
- ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

 
๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 

 

ตำรำงสอบ ภำค ข  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันอำทิตย์ที ่ 19 สิงหำคม 2561 
 เวลา  09.๐๐ – 10.๓๐  น. 
 เวลา  ๑๓.3๐ – ๑5.0๐  น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 
วิชาการศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา    
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 
๗๕ คะแนน 
๗๕ คะแนน 

 

  ส าหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ             
ผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 

/10. ประกาศ... 

http://www.educhon.go.th/
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10. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบ ภำค ค  
       คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค               

โดยเรียงตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561  
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค  ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และภาค ข แต่ละภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
ตำรำงสอบ ภำค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลำ 
ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและ

วิชำชีพ 
คะแนนเต็ม 

 
หมำยเหตุ 

วันเสำร์ที ่ 1 กันยำยน  2561 
 เวลา   ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

 
- สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ คะแนน 

 

 

ส าหรับสถานที่สอบ ภาค ค  จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค 
11. เกณฑ์กำรตัดสิน 

 ผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนภาค ก ภาค ข และภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ ำกว่ำ                 
ร้อยละหกสิบ โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตาม
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

กรณีท่ีมีผู้สอบแข่งขันได ้ไดค้ะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่า  
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ 
ล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า  
  12. กำรตรวจกระดำษค ำตอบและประมวลผล 
        12.1 จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

12.2 การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบให้ใช้ดินสอด าชนิด 2B ขึ้นไป 
13. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

 คณะกรรมการศึ กษาธิ การจั งหวัดชลบุ รี   จะประกาศรายชื่ อผู้ สอบแข่ งขั นได้  
ในวันพฤหัสบดีที่  6 กันยายน 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.educhon.go.th     

 ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีก าหนดสองปี นับแต่วันทีป่ระกาศข้ึนบัญชี                      
ผู้สอบแข่งขันได้  เว้นแต่มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
เดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 
/14. การบรรจุ... 
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           14. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
     14.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี 

และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง ซึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน 

     14.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย 

     ๑4.3 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประกาศ
สอบแข่งขัน  หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  หรือ            
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐  และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
                         ๑4.4  ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้  ซ่ึงเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
ข้าราชการอ่ืนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัคร
สอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและ              
รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อ
สอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

      ๑4.5  การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จะท าหนังสือ               
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏ
ในเอกสารการสมัคร โดยก าหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน  นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง อนึ่ง ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรก จะบรรจุและแต่งตั้ง 
ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561 

      ๑4.6  ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  ณ  สถานศึกษาแห่งใดแล้ว  ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น  
หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ 

15. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

      ๑5.๑  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
      ๑5.๒  ผู้นั้นไดข้อสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
      ๑5.๓  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
      ๑5.๔  ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได้ 
      15.5 กรณีผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 15.3 และ 

15.4 ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี อาจอนุมัติ
ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได ้

/15.6 กรณี... 



- 10 - 
 
     15.6 กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ์

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้อง
ถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
                     15.7 การด าเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ
ด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จะพิจารณาแก้ไขหรือ
ยกเลิกการสอบแข่งขันได้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 

(นายธานินทร์  ชลจิตต์) 
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

กรรมการและเลขานุการปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุร ี
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รวม  134  
 

/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 
 

 



 
 

- 31 – 
 

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 

 
 
 


