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   บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิ กลุ�มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
ท่ีเป"ดรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเข)ารับราชการเป*นข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                ตําแหน�งครูผู)ช�วย  ป1 พ.ศ. 2560    สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

(แนบท)ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ลงวันท่ี  21  มีนาคม  พ.ศ.  2560) 
…………………………………………. 

 
 

ตําแหน�ง 
คุณวุฒิ/กลุ�มวิชา/ทาง/ 

สาขาวิชาเอก 

จํานวนอัตรา 
ท่ีประกาศรับ

สมัคร 
อัตราเงินเดือน หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 
 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร> 
3. ภาษาอังกฤษ 
4. วิทยาศาสตร>ท่ัวไป 
5. สังคมศึกษา 
6. ศิลปศึกษา 
7. การประถมศึกษา 
8. ปฐมวัย 
9. นาฏศิลปH 
10. ดนตรีศึกษา 
11. ดนตรีไทย 
12. ดนตรีสากล 
13. ภาษาจีน 
14. ภาษาญ่ีปุIน 
15. ทัศนศิลปH 
16. คหกรรมศาสตร>(อาหาร) 
17. คหกรรมศาสตร>(ท่ัวไป) 
18. บรรณรักษ> 
19. อุตสาหกรรมศิลปH(ก�อสร)าง)  
20. อุตสาหกรรมศิลปH 
21. ฟ"สิกส> 
22. วัดผลและประเมินผล 
       การศึกษา 

45 อัตรา 
21 อัตรา 

     22  อัตรา 
  6  อัตรา 
  2  อัตรา 
  5  อัตรา 
14  อัตรา 
17  อัตรา 
  4  อัตรา 
  3  อัตรา 
  1  อัตรา 
  1  อัตรา 
  5  อัตรา 
  2  อัตรา 
  1  อัตรา 
  2  อัตรา 
  1  อัตรา 
  3  อัตรา 

       1  อัตรา 
       1  อัตรา 
       4  อัตรา 
       1  อัตรา 

1.สําหรับคุณวุฒิ 
   ปริญญาตรี 
  (หลักสูตร 4 ป1) 
  อัตราเงินเดือน 
   ข้ัน 15,050 บาท 
2.สําหรับคุณวุฒิ 
   ปริญญาตรี 
   (หลักสูตร 5 ป1) 
   อัตราเงินเดือน 
   ข้ัน 15,800 บาท 
3.สําหรับประกาศนียบัตร 
   บัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 
   การศึกษาไม�น)อยกว�า 
   1 ป1 ต�อจากวุฒิ 
   ปริญญาตรี หลักสูตร  
   4 ป1 อัตราเงินเดือน 
   ข้ัน 15,800  บาท 
4.สําหรับคุณวุฒิ 
   ปริญญาตรี  
   (หลักสูตร 6 ป1 
   ข้ัน 17,690 บาท 
 
 
 

สําหรับผู)สมัคร
สอบแข�งขันท่ีมี
วุฒิสูงกว�า
ปริญญาตรีให)
ได)รับเงินเดือน
ในวุฒิปริญญา
ตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม   162  อัตรา   
 

 

  



                                         -12- 

 

 

ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 1.กลุ�มวิชาภาษาไทย 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) ภาษาไทย 
(2) การสอนภาษาไทย 
(3) วิธีสอนภาษาไทย 
(4) ไทยคดีศึกษา 
(5) วรรณคดีไทย 
(6) ไทยศึกษา 
(7) ภาษาและวรรณคดีไทย 
(8) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(9) ภาษาไทยและการสื่อสาร 
(10) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
(11) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
(12) การสอนภาษาไทย 
        ระดับมัธยมศึกษา 
 

45 อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
ภาษาไทยเป*นเอก
คู�ด)วย 

-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู�ท่ีมี
วิชาเอกหนึ่งหรือ
ท้ังคู�ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 2.กลุ�มวิชาคณิตศาสตร� 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) คณิตศาสตร> 
(2) การสอนคณิตศาสตร> 
(3) คณิตศาสตร>ศึกษา 
(4) คณิตศาสตร>ประยุกต> 
(5) การศึกษาคณิตศาสตร> 
(6) คณิตศาสตร>-วิทยาศาสตร> 
(7) คณิตศาสตร>-เคมี 
(8) คณิตศาสตร>-ฟ"สิกส> 
(9)  คณิตศาสตร>สถิติ 
(10) สถิติ 
(11) สถิติศาสตร> 
(12) สถิติคณิตศาสตร> 
(13) สถิติประยุกต> 
(14) การสอนคณิตศาสตร> 

   ระดับมัธยมศึกษา 
(15) คณิตศาสตร>เชิงวิทยาการ 

          คอมพิวเตอร> 
  (16)  คณิตศาสตร>เชิงคอมพิวเตอร> 
 

21 อัตรา -สาขาวิชาเอก 
ในแบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
คณิตศาสตร>เป*นเอก
คู�ด)วย 

-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู�ท่ีมี
วิชาเอกหนึ่งหรือ 
ท้ังคู�ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 3.กลุ�มวิชาภาษาอังกฤษ 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) ภาษาอังกฤษ 
(2) การสอนภาษาอังกฤษ 
(3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
(4) การสอนภาษาอังกฤษ 

เป*นภาษาต�างประเทศ 
(5) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(6) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
(7) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
(8) วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
(9) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
(10) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
(11) การสอนภาษาอังกฤษ 

   ในฐานะภาษาต�างประเทศ 
(12) ภาษาอังกฤษและการแปล 
(13) วรรณคดีอังกฤษ 
(14) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
(15) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(16) ภาษาอังกฤษข้ันสูง 

 
 

22  อัตรา -สาขาวิชาเอก 
ในแบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
ภาษาอังกฤษเป*นเอก
คู�ด)วย 

-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู�ท่ีมี
วิชาเอกหนึ่งหรือ 
ท้ังคู�ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 4.กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) วิทยาศาสตร> 
(2) วิทยาศาสตร>ท่ัวไป 
(3) วิทยาศาสตร>ศึกษา 
(4) การสอนวิทยาศาสตร> 
(5) การสอนวิทยาศาสตร>ท่ัวไป 
(6) การสอนวิทยาศาสตร> 

และคณิตศาสตร> 
(7) การศึกษาวิทยาศาสตร> 
(8) วิทยาศาสตร>สิ่งแวดล)อม 
(9) วิทยาศาสตร>-คณิตศาสตร> 
(10)  วิทยาศาสตร>-เคมี 
(11)  วิทยาศาสตร>-ชีววิทยา 
(12)  วิทยาศาสตร>-ฟ"สิกส> 
(13)  วิทยาศาสตร>การอาหาร 
(14)  วิทยาศาสตร>และ 

 เทคโนโลยีการอาหาร 
(15)  วิทยาศาสตร>และ 

เทคโนโลยีอาหาร 
(16)  วิทยาศาสตร>และ 

 เทคโนโลยีศึกษา 
   (17)วิทยาศาสตร>กายภาพ 
   (18) วิทยาศาสตร>ชีวภาพกายภาพ 
   (19)การสอนวิทยาศาสตร>กายภาพ 
 

6  อัตรา -สาขาวิชาเอก 
ในแบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
วิทยาศาสตร>เป*นเอก
คู�ด)วย 

-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู�ท่ีมี
วิชาเอกหนึ่งหรือ 
ท้ังคู�ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย   (20) การสอนวิทยาศาสตร> 
         ระดับมัธยมศึกษา 
  (21) การมัธยมศึกษา-การสอน 
        วิทยาศาสตร> 
  (22) วิทยาศาสตร>-กายภาพชีวภาพ 
  (23) วิทยาศาสตร>กายภาพชีวภาพ 
  (24) การสอนวิทยาศาสตร>ชีวภาพ 
  (25) ฟ"สิกส> 
  (26) เคมี 
  (27) ชีวิวิทยา 
  (28) วิทยาศาสตร>ชีวภาพ  
  (29) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู� 
          ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
          หรือวิชาเอกท้ังคู�ตรงตามชื่อ 
           วิชาเอก  (ตามข)อ (1)-(28) 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 5.กลุ�มวิชาสังคมศึกษา 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเท�าข้ึนไป 
    สาขาวิชาเอก 
  (1) สังคมศึกษา 
  (2) การสอนสังคมศึกษา 
  (3) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
  (4) พัฒนาสังคม 
  (5) สังคมศาสตร> 
  (6) สังคมวิทยา 
  (7) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  (8) พัฒนามนุษย>และสังคม 
  (9) ไทยคดีศึกษา 
  (10) สังคมศาสตร>การพัฒนา 
  (11) ประวัติศาสตร> 
  (12) ภูมิศาสตร> 
  (13) วัฒนธรรมศึกษา 
  (14) การพัฒนาชุมชน 
  (14) พัฒนาชุมชน 
  (15) รัฐประศาสนศาสตร> 
  (16) รัฐศาสตร> 
  (17) นิติศาสตร> 
  (18) ปรัชญาและศาสนา 
  (19) ปรัชญา 
  (20) พระพุทธศาสนา 
  (21) นิเทศศาสตร> 
หมายเหตุ (5) “สังคมศาสตร>” เป*นชื่อของ
วิชาเอกคือ วิชาเอกสังคมศาสตร>  ซ่ึงระบุชื่อ
ดังกล�าวไว)ชัดแจ)งในหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษา 

 
 
 
 
 

2  อัตรา -สาขาวิชาเอก
ในแบบคู�ท่ีมี
วิชาเอกสังคม
ศึกษา เป*นเอก 
คู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรง
ตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ี
กําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 6.กลุ�มวิชาศิลปศึกษา 
     ปริญญาตรี หรือเทียบเท�าข้ึนไป 
     สาขาวิชาเอก 

(1) ศิลปะ 
(2) ศิลปะไทย 
(3) ศิลปไทย 
(4) ศิลปกรรม 
(5) ศิลปศึกษา 
(6) ทัศนศิลปH 
(7) ประติมากรรม 
(8) อุตสาหกรรมศิลปH 
(9) สถาปTตยกรรมศิลปH 
(10) สถาปTตยกรรมไทย 
(11) ประยุกต>ศิลปศึกษา 
(12) ออกแบบศิลปประยุกต> 
(13) ศิลปภาพพิมพ>   
(14) จิตรกรรม 
(15) ศิลปะการช�าง 
 

          5  อัตรา -สาขาวิชาเอก 
ในแบบคู�ท่ีมีวิชา 
เอกศิลปศึกษา 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก 
ท่ีกําหนด 

 

ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 7.กลุ�มวิชาการประถมศึกษา 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเท�าข้ึนไป 
    สาขาวิชาเอก 

(1) การประถมศึกษา 
(2) ประถมศึกษา 

 
 
 
 

14  อัตรา -สาขาวิชาเอก 
ในแบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
ประถมศึกษา เป*นเอก
คู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือท้ัง
คู�ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 8.กลุ�มวิชาปฐมวัย 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) ปฐมวัยศึกษา 
(2) การศึกษาปฐมวัย 
(3) อนุบาลศึกษา 
(4) อนุบาล 
(5) การอนุบาลศึกษา 
(6) การปฐมวัยศึกษา 
(7) การสอนปฐมวัย 

 

17 อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 

          
 

ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 9.กลุ�มวิชานาฏศิลป- 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) นาฏศิลปH 
(2) นาฏศิลปHศึกษา 
(3) นาฏยศิลปH 
(4) นาฏศาสตร> 
(5) นฤมิตศิลปH 

4 อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
นาฏศิลปHเป*นเอก
คู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 10.กลุ�มวิชาดนตรีศึกษา 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) ดนตรี 
(2) ดนตรีไทย 
(3) ดนตรีสากล 
(4) ดุริยศิลปH 
(5) ดุริยางคศิลปH 
(6) ดุริยางคศาสตร> 
(7) ดุริยางค>ไทย 
(8) ดุริยางค>สากล 
(9) คีตศิลปHไทย 
(10) คีตศิลปHสากล 
(11) ดนตรีศึกษา 
(12) การสอนดุริยางคศึกษา 
(13) การสอนดุริยางคศิลปHและนาฏศิลปH    
(14) คีตศิลปH 
(15) ดนตรีคีตศิลปHไทยศึกษา 
(16) ดนตรีคีตศิลปHสากลศึกษา 
(17) ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา 

3  อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
ดนตรีศึกษา 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 

                                    

ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 11.กลุ�มวิชาดนตรีไทย 
     ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
     สาขาวิชาเอก 

  (1) ดนตรีไทย 
  (2) คีตศิลปHไทย 
  (3) ดนตรีคีตศิลปHไทยศึกษา 
  (4) ดุริยางค>ไทย 
 (5) ดุริยะศิลปH (ดนตรีไทย) 
 (6) ดุริยางคศาสตร> (ดนตรีไทย) 
 (7) ศิลปกรรมศึกษา (ดนตรีไทย) 

1  อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
ดนตรีไทย 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี



 (8) ดุริยางค>ศาสตร> (ไทย-สากล) 
 

กําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 12.กลุ�มวิชาดนตรีสากล  
    ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
    สาขาวิชาเอก 

(1) ดุริยางค>สากล 
(2) ดุริยางค>ศาสตร> 
(3) ดุริยางคศิลปH 
(4) การสอนดุริยางคศึกษา 

 

1 อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
ภาษาดนตรีสากล
(ดุริยางค>) 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 

 

ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 13.กลุ�มวิชาภาษาจีน 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) การสอนภาษาจีน  
       ในฐานะภาษาต�างประเทศ 
  (2) การสอนภาษาจีน 
  (3) ภาษาจีน 
  (4) ภาษาจีนธุรกิจ 

 

5 อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
ภาษาจีน 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 14.กลุ�มวิชาภาษาญ่ีปุ3น 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 
    -ภาษาญ่ีปุIน 
 

2 อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
ภาษาญ่ีปุIน 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 

 
 
 

ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 15.กลุ�มวิชาทัศนศิลป- 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 
    -ทัศนศิลปH 
 

1  อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
ทัศนศิลปH 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 16.กลุ�มวิชาคหกรรมศาสตร� (อาหาร) 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) คหกรรมศาสตร> (สาขาอาหารและ 
โภชนการ) 

(2) อาหารและโภชนาการ 
 

2  อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมี
วิชาเอกคหกรรม
ศาสตร> (อาหาร) 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 

 
 

ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 17.กลุ�มวิชาคหกรรมศาสตร� (ท่ัวไป) 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) คหกรรมศาสตร> 
(2) คหกรรมศิลปH 
(3) คหกรรม 
(4) คหกรรมศาสตร>ท่ัวไป 
(5) คหกรรมศาสตร>ศึกษา 
(6) ศึกษาศาสตร>-คหกรรมศาสตร> 
(7) อาหารและโภชนการ 
(8) คหกรรมศาสตร>ศึกษา-คหกรรมท่ัวไป 
(9) คหกรรมศาสตร> (สาขาอาหารและ

โภชนากร) 
(10) คหกรรมท่ัวไป 

 
 

1  อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมี
วิชาเอกคหกรรม
ศาสตร>  
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 18.กลุ�มวิชาบรรณรักษ� 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) บรรณารักษ> 
(2) บรรณรักษ>ศาสตร> 
(3) ห)องสมุดโรงเรียน 
(4) บรรณรักษ>ศาสตร>และสนเทศศาสตร> 
(5) บรรณรักษ>ศาสตร>และสารนิเทศศาสตร> 

 

3  อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
บรรณรักษ> 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 

 
 

ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 19.กลุ�มวิชาอุตสาหกรรมศิลป-(ก�อสร8าง) 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) ก�อสร)าง หรือโยธา-ก�อสร)าง 
(2) แบบก�อสร)าง หรือโยธา-แบบก�อสร)าง 
(3) ช�างก�อสร)าง 
(4) สถาปTตยกรรม หรือสถาปTตยกรรมศาสตร> 
(5) ช�างอุตสาหกรรม สาขาก�อสร)าง 
(6) อุตสาหกรรมศิลปH (ก�อสร)าง) 
(7) แบบก�อสร)าง 
(8) สถาปTตยกรรม  
(9) สถาปTตยกรรมศาสตร> 
(10) สถาปTตยกรรมไทย 
(11) สถาปTตยกรรมภายใน 
(12) ก�อสร)าง 

  (13) การสอนอุตสาหกรรมศิลปH (ก�อสร)าง) 
 

1 อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลปH
(ก�อสร)าง) 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 20.กลุ�มวิชาอุตสาหกรรมศิลปH 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 

(1) อุตสาหกรรมศิลปH 
(2) อุตสาหกรรมศิลปHศึกษา 
(3) การสอนอุตสาหกรรมศิลปH 
(4) อุตสาหกรรม 
(5) ก�อสร)าง หรือโยธา –แบบก�อสร)าง 
(6) แบบก�อสร)าง หรือโยธา-แบบก�อสร)าง 
(7) ช�างก�อสร)าง 
(8) สถาปTตยกรรม  
(9) สถาปTตยกรรมศาสตร> 
(10) วิศวกรรมโยธา 
(11) ช�างอุตสาหกรรม สาขาก�อสร)าง 
(12) อุตสาหกรรมศิลปH (ช�างก�อสร)าง) 
(13) ช�างเขียนแบบออกแบบ 
(14) เขียนแบบออกแบบการผลิต 
(15) แบบก�อสร)าง 
(16) ก�อสร)าง 
(17) ไฟฟVา 
(18) ช�างไฟฟVา 
(19) วิศวกรรมไฟฟVา 
(20) ไฟฟVากําลัง 
(21) ช�างอุตสาหกรรม สาขาช�างไฟฟVา 
(22) ไฟฟVาอิเล็กทรอนิกส>  
(23) ไฟฟVา-อิเล็กทรอนิกส> 
(24) ไฟฟVาสื่อสาร 
(25) วิศวกรรมโทรคมนาคม 
(26) ช�างอุตสาหกรรมสาขา  

          ช�างอิเล็กทรอนิกส> 
(27) ไฟฟVาอิเล็กทรอนิกส> 
(28) ไฟฟVา-อิเล็กทรอนิกส> 
(29) อิเล็กทรอนิกส>-สื่อสาร 
(30) เทคนิคยานยนต> 

 

1  อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลปH 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 



 
 
     -26- 
 
 
 

ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย (31) ช�างอุตสาหกรรม สาขาช�างยนต> 
(32) อุตสาหกรรมศิลปH (ช�างยนต>) 
(33) ช�างเชื่อมและประสาน 
(34) ช�างโลหะ 
(35) ช�างอุตสาหกรรม สาขาช�างโลหะ 
(36) อุตสาหกรรม-เชื่อมและประสาน 
(37) วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมและ 

   ประกอบ 
 

  

 
 

ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 21.กลุ�มวิชาฟ"สิกส> 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 
(1) ฟ"สิกส> 
(2) การสอนฟ"สิกส> 
(3) ฟ"สิกส>ประยุกต> 
(4) การสอนฟ"สิกส>ระดับมัธยมศึกษา 
(5) ฟ"สิกส>เครื่องมือวัด 
(6) ฟ"สิกส>ประยุกต>เครื่องมือวิเคราะห> 
(7) วิทยาศาสตร> – ฟ"สิกส> 
(8) คณิตศาสตร> – ฟ"สิกส> 
(9) ฟ"สิกส>เชิงเคมี 
(10) พฤติกรรมการสอนวิชาฟ"สิกส> 

 

4  อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
ฟ"สิกส> 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 
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ตําแหน�ง กลุ�มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู)ช�วย 22.กลุ�มวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
   สาขาวิชาเอก 
(1) วัดและประเมินผลการศึกษา 
(2) การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 

1  อัตรา -สาขาวิชาเอกใน
แบบคู�ท่ีมีวิชาเอก
การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 
เป*นเอกคู�ด)วย 
 
-สาขาวิชาเอก 
ในแบบเอกคู� 
ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง
หรือท้ังคู�ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กําหนด 

  
หมายเหตุ 
                    กรณีผู)สมัครสอบแข�งขันนําหลักฐานการศึกษาท่ีมิได)ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว)  หรือระบุไว)
แตกต�างจากประกาศรับสมัครให)นับจํานวนหน�วยกิตจากรายวิชาท่ีศึกษาตาม  Transcript  ดังนี้ 
                      1.ผู)สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป1  และหลักสูตร 5 ป1  ต)องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม�น)อยกว�า 30 หน�วยกิต 
                      2.ผู)สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป1 หลักสูตรต�อเนื่อง ต)องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ  
ในระดับปริญญาตรีไม�น)อยกว�า 20 หน�วยกิต  และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�าได)ไม�เกิน 10 หน�วยกิต   
รวมแล)วไม�น)อยกว�า 30 หน�วยกิต 

                     ท้ังนี้  แต�ละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาตามข)อ 1 และ 2 จะต)องได)รับคะแนนไม�ต่ํากว�าเกรด C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 


