
บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561) 

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

ก. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
 

ที ่ ต าแหน่ง รหัส วุฒิ/ 
กลุ่มวิชา/ทาง 
/สาขาวิชาเอก 

จ านวน
อัตราที่รับ

สมัคร 

อัตราเงินเดือน หมายเหตุ 

   ปริญญาตรี  1. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  

1 ครูผู้ช่วย 13 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย วิชาเอกขาดแคลน 

2 ครูผู้ช่วย 22 การเงินและการบัญชี 1 ขั้น 15,050 บาท วิชาเอกขาดแคลน 

3 ครูผู้ช่วย 38 ดนตรีศึกษา 3 2. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี วิชาเอกขาดแคลน 

4 ครูผู้ช่วย 40 ดนตรีสากล 2 ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย วิชาเอกขาดแคลน 

5 ครูผู้ช่วย 43 คณิตศาสตร์ 27 ขั้น 15,800 บาท  

6 ครูผู้ช่วย 44 ภาษาไทย 24 3. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  

7 ครูผู้ช่วย 45 ภาษาอังกฤษ 13 ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร  

8 ครูผู้ช่วย 47 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษา  

9 ครูผู้ช่วย 48 ฟิสิกส์ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ  

10 ครูผู้ช่วย 49 เคมี 3 ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  

11 ครูผู้ช่วย 51 สังคมศึกษา 11 ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย  

12 ครูผู้ช่วย 53 พลศึกษา  1 ขั้น 15,800 บาท  

13 ครูผู้ช่วย 62 ศิลปศึกษา 2 4. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปี  

14 ครูผู้ช่วย 64 นาฎศิลป์ 3 ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย  

15 ครูผู้ช่วย 66 คอมพิวเตอร์ 2 ขั้น 1๗,๖๙0 บาท  

16 ครูผู้ช่วย 78 ประถมศึกษา 7   

17 ครูผู้ช่วย 80 ปฐมวัย 23   

   รวม 128   
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ข. รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกทีร่ับสมัครสอบแข่งขัน 

 

ที ่ ต าแหน่ง รหัส กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนอัตราที่
ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

1 ครูผู้ช่วย 
 

13 1. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
ประกอบด้วย 

 1.1 อุตสาหกรรมศิลป์   
 1.2 อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา 

      1.3 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 
 1.4 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 1.1 – 1.3  

1 วิชาเอก 
ขาดแคลน 

2 ครูผู้ช่วย 
 

22 2. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี 
ประกอบด้วย 
    2.1  การเงิน   
    2.2  การบริหารงานการเงิน    
    2.3  การเงินการธนาคาร 
    2.4  การธนาคารและการเงิน   
    2.5  การเงินและธุรกิจการเงิน 
    2.6  บัญช ี
    2.7  การบัญชี   
    2.8  การบัญชีการเงิน 
    2.9  การจัดการทั่วไป (บัญชี)    
    2.10  การบริหารธุรกิจ(บัญชี) 
    2.11 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 2.1 – 2.10 

1 วิชาเอก 
ขาดแคลน 
 

3 ครูผู้ช่วย 
 

38 3. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา 
ประกอบด้วย 

3.1  ดนตร ี   
3.2  ดุริยางค์ศิลป์ 

    3.3  ดุริยางคศิลป์  
    3.4  ดุริยศิลป ์
    3.5  ดุริยางคศาสตร์  
    3.6  ดุริยางค์ไทย 
    3.7  คีตศิลป์ไทย 
    3.8  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 3.1 – 3.7 

3 วิชาเอก 
ขาดแคลน 
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ที ่ ต าแหน่ง รหัส กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนอัตราที่
ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

4 ครูผู้ช่วย 
 

40 4. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกดนตรีสากล 
ประกอบด้วย 

 4.1  ดนตรีสากล  
 4.2  ดุริยางค์สากล 
 4.3  ดนตรีคีตศิลป์สากล -ศึกษา 

      4.4 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 4.1 – 4.3 

2 วิชาเอก 
ขาดแคลน 
 

5 ครูผู้ช่วย 43 5. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
    5.1 คณิตศาสตร์  
    5.2 คณิตศาสตร์ – เคมี 
    5.3 คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
    5.4 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
    5.5 การสอนคณิตศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษา  
    5.6 สถิติ 
    5.7 สถิติประยุกต์  
    5.8 การสอนคณิตศาสตร์ 
    5.9 สถิติคณิตศาสตร์  
    5.10 คณิตศาสตร์สถิติ 
    5.11 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
    5.12 คณิตศาสตร์ศึกษา 
    5.13 การศึกษาคณิตศาสตร์ 
    5.14 สถิติศาสตร์ 
    5.15 คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์      
    5.16 การวัดผลและประเมนิผลทางการศึกษา 
    5.17 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 5.1 – 5.16 

27  

6 ครูผู้ช่วย 
 

44 6. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย ประกอบด้วย 
    6.1 ภาษาไทย  
    6.2 การสอนภาษาไทย 
    6.3 ภาษาและวรรณคดีไทย    
    6.4 วรรณคดีไทย 
    6.5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    
    6.6 ภาษาไทยและการสื่อสาร   
    6.7 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอก
หนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ 6.1 – 
6.6 

24  
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ที ่ ต าแหน่ง รหัส กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนอัตราที่
ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

7 ครูผู้ช่วย 
 

45 7. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย 

 7.1 ภาษาอังกฤษ  
 7.2 การสอนภาษาอังกฤษ 
 7.3 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
 7.4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 7.5 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ    
 7.6 ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
 7.7 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 7.1 – 7.6 

13  

8 ครูผู้ช่วย 
 

47 8. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
ประกอบด้วย 

8.1 วิทยาศาสตร์  
8.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
8.3 การสอนวิทยาศาสตร์   
8.4 วิทยาศาสตร์ศึกษา 
8.5 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ  
8.6 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
8.7 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
8.8 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
8.9 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ    
8.10 การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

      8.11 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม 
     8.12  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงสาขาวิชาเอกตามข้อ 
8.1 – 8.11 

3  
 

9 ครูผู้ช่วย 
 

48 9. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ ประกอบด้วย 
 9.1  ฟิสิกส ์ 
 9.2  ฟิสิกส์ประยุกต์ 

      9.3  การสอนฟิสิกส์ 
      9.4  การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
      9.5 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 9.1 – 9.4 

2  
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ที ่ ต าแหน่ง รหัส กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนอัตราที่
ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

10 ครูผู้ช่วย 
 

49 10. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเคมี ประกอบด้วย 
10.1  เคมี   
10.2  การสอนเคมี 
10.3  การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา  

     10.4  เคมีศึกษา 
     10.5  เคมีเทคนิค  
     10.6  ชีวเคมี 
     10.7  เคมีทั่วไป  
     10.8  วิศวกรรมเคมี 
     10.9  อินทรีย์เคมี 
     10.10 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 10.1 – 10.9 

3  
 
 

11 ครูผู้ช่วย 
 

51 11. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา  
ประกอบด้วย 
    11.1 สังคมศึกษา   
    11.2 การสอนสังคมศึกษา 
    11.3 การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
    11.4 การสอนสังคม ศาสนา และวฒันธรรม 
    11.5 ภูมิศาสตร์   
    11.6 ประวัติศาสตร์ 
    11.7  สังคมศาสตร์  
    11.8  วัฒนธรรมศึกษา 
    11.9  การสอนภูมิศาสตร์  
    11.10  สังคมวิทยา 
    11.11  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
    11.12  สังคมศาสตร์การพัฒนา 
    11.13  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม  
    11.14  ไทยคดีศึกษา 
    11.15 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 11.1 – 11.14 

11  
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ที ่ ต าแหน่ง รหัส กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนอัตราที่
ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

12 ครูผู้ช่วย 
 

53 12. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา 
ประกอบด้วย 

12.1 พลศึกษา   
12.2 การสอนพลศึกษา 
12.3 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
12.4 การฝึกและการจัดการกีฬา 
12.5 วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจดัการกีฬา)       
12.6 ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา   
12.7 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 12.1 – 12.6 

1  

13 ครูผู้ช่วย 
 

62 13. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา 
ประกอบด้วย 

13.1  ศิลปะ   
13.2  ประยุกต์ศิลปศึกษา 
13.3  ศิลปศึกษา  
13.4  จิตรกรรม 
13.5  ศิลปกรรม  
13.6  ศิลปกรรมศึกษา 
13.7  จิตรกรรมไทย  
13.8  ศิลปะไทย      
13.9 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 13.1 – 13.8 

2  

14 ครูผู้ช่วย 
 

64 14. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์  ประกอบด้วย 
14.1 นาฎศิลป ์  
14.2 นาฎศิลป์ไทย 
14.3 นาฎศิลป์สากล  
14.4 นาฎศิลป์และการละคร 

     14.5 นาฎศาสตร์  
     14.6 นาฎศิลป์สากลศึกษา 
     14.7 นาฎดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา  
     14.8 นาฎยศิลป์ 
     14.9 นาฎศิลป์ไทยศึกษา     
     14.10 นาฎศิลปะไทย 

 14.11 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 14.1 – 14.10 

3  
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ที ่ ต าแหน่ง รหัส กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนอัตราที่
ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

15 ครูผู้ช่วย 
 

66 15. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย 

15.1  คอมพิวเตอร์  
15.2  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

    15.3  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
    15.4  ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
    15.5  เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
    15.6  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
    15.7  คอมพิวเตอร์ศึกษา   
    15.8  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
    15.9  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์           
    15.10  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
    15.11  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
    15.12  ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
    15.13  ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์  
    15.14  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
    15.15  ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา        
    15.16 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     15.17 วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์     
     15.18 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 15.1 – 15.17 
 

2  

16 ครูผู้ช่วย 
 

78 16. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกประถมศึกษา  
ประกอบด้วย 
    16.1ประถมศึกษา                    
    16.2 การประถมศึกษา       
    16.3 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 16.1 – 16.2 

7  
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ที ่ ต าแหน่ง รหัส กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนอัตราที่

ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

17 ครูผู้ช่วย 
  

80 17. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย 
ประกอบด้วย 
    17.1 การศึกษาปฐมวัย  
    17.2 การสอนปฐมวัย 
    17.3 ปฐมวัย   
    17.4 ปฐมวัยศึกษา 
    17.5 อนุบาล   
    17.6 อนุบาลศึกษา 
    17.7 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
    17.8 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย                                   
    17.9 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย    
    17.10) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 17.1 – 17.9 

23  

 

หมายเหตุ  
 1. กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชา 
หรือทาง เพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น 
 2. วิชาเอกตามข้อ 1 – ข้อ 17 ให้รวมถึงคุณวุฒิปริญญาสาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในกลุ่ม
วิชาดังกล่าว ซึ่งก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 3. กรณีผู้สมัครสอบแข่งขัน น าหลักฐานการศึกษาที่มิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้
แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับจ านวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษา ตาม Transcript (ภาษาไทย
เท่านั้น) ดังนี้ 
    3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    3.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  
ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  อนึ่ง เพ่ือประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครสอบในการพิจารณานับหน่วยกิตกรณีหลักฐาน
การศึกษาท่ีน ามาสมัครมิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้ผู้สมัคร
ด าเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษาให้ออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การ
รับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชาตามท่ีได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร และให้
สถาบันการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวชิาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้าง
ที่สามารถน ามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ 
 

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


