รายละเอียดตาแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)
จานวนอัตรา
ตาแหน่ง
สาขา/วิชาเอก
อัตราเงินเดือน ที่ประกาศ
หมายเหตุ
รับสมัคร
ครูผู้ช่วย 1. ภาษาไทย
อัตราเงินเดือน
4 อัตรา ปริญญาตรีทาง
1.1 ภาษาไทย
อันดับครูผู้ช่วย
การศึกษาหรือปริญญา
1.2 การสอนภาษาไทย
ขั้น 15,050 บาท
ตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.
1.3 วิธสี อนภาษาไทย
สาหรับวุฒิ
รับรองว่าเป็น
1.4 ภาษาและวรรณคดีไทย
ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
1.5 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(หลักสูตร 4 ปี)
ตาแหน่งข้าราชการครู
1.6 วรรณคดีไทย
และ
และบุคลากรทางการ
1.7 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ขั้น 15,800 บาท
ศึกษา และมีความรู้
1.8 วิชาเอกในกลุ่มภาษาไทย ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
สาหรับวุฒิ
พื้นฐานทางวิชาชีพครู
และเทียบได้กับวิชาเอกภาษาไทย ที่ ก.ค.ศ.
ปริญญาตรี
ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับ
(หลักสูตร 5 ปี)
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือ
ประกาศนียบัตร
ครูผู้ช่วย 2. ภาษาอังกฤษ
3 อัตรา
บัณฑิตที่มี
2.1 ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร
2.2 การสอนภาษาอังกฤษ
การศึกษาไม่น้อย
2.3 วิธสี อนภาษาอังกฤษ
กว่า 1 ปี ต่อจาก
2.4 วรรณคดีอังกฤษ
วุฒิปริญญาตรี
2.5 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
หลักสูตร 4 ปี
2.6 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
2.7 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
2.8 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
2.9 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2.10 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.11 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
2.12 วิชาเอกในกลุ่มภาษาอังกฤษ ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นและเทียบได้กับวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับ
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-2จานวนอัตรา
ตาแหน่ง
สาขา/วิชาเอก
อัตราเงินเดือน ที่ประกาศ
หมายเหตุ
รับสมัคร
ครูผู้ช่วย 3. คณิตศาสตร์
อัตราเงินเดือน
3 อัตรา ปริญญาตรีทางการศึกษา
3.1 คณิตศาสตร์
อันดับครูผู้ช่วย
หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่
3.2 การสอนคณิตศาสตร์
ขั้น 15,050 บาท
ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็น
3.3 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
สาหรับวุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
3.4 คณิตศาสตร์ศึกษา
ปริญญาตรี
ตาแหน่งข้าราชการครูและ
3.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตร 4 ปี)
บุคลากรทางการศึกษา
3.6 การศึกษาคณิตศาสตร์
และ
และมีความรู้พื้นฐานทาง
3.7 สถิติ
ขั้น 15,800 บาท
วิชาชีพครู ตามที่ ก.ค.ศ.
3.8 สถิติคณิตศาสตร์
สาหรับวุฒิ
กาหนด
3.9 สถิติศาสตร์
ปริญญาตรี
3.10 สถิติประยุกต์
(หลักสูตร 5 ปี)
3.11 การวัดและประเมินผล
หรือ
3.12 วิชาเอกในกลุ่มคณิตศาสตร์ ที่เรียกชื่อ
ประกาศนียบัตร
อย่างอื่นและเทียบได้กับวิชาเอกคณิตศาสตร์
บัณฑิตที่มี
ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับ
หลักสูตร
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ต่อจาก 1 อัตรา
ครูผู้ช่วย 4. เคมี
วุฒิปริญญาตรี
4.1 เคมี
หลักสูตร 4 ปี
4.2 การสอนเคมี
4.3 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
4.4 เคมีศึกษา
4.5 เคมีประยุกต์
4.6 วิชาเอกในกลุ่มเคมี ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และเทียบได้กับวิชาเอกเคมี ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
และกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตาแหน่ง

สาขา/วิชาเอก

ครูผู้ช่วย 5. ฟิสิกส์
5.1 ฟิสิกส์
5.2 การสอนฟิสิกส์
5.3 การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
5.4 ฟิสิกส์ประยุกต์
5.5 วิชาเอกในกลุ่มฟิสิกส์ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และเทียบได้กับวิชาเอกฟิสิกส์ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
และกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ช่วย 6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
6.1 วิทยาศาสตร์
6.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
6.3 วิทยาศาสตร์กายภาพ
6.4 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
6.5 วิทยาศาสตร์ชีวกายภาพ
6.6 วิทยาศาสตร์ศึกษา
6.7 การสอนวิทยาศาสตร์
6.8 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
6.9 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6.10 เคมี
6.11 ชีววิทยา
6.12 ฟิสิกส์
6.13 การศึกษาวิทยาศาสตร์
6.14 วิชาเอกในกลุ่มวิทยาศาสตร์ ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น และเทียบได้กับวิชาเอกวิทยาศาสตร์
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกาหนดเป็นคุณสมบัติ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

-3อัตราเงินเดือน

จานวนอัตรา
หมายเหตุ
ที่ประกาศ
รับสมัคร
อัตราเงินเดือน
1 อัตรา ปริญญาตรีทางการศึกษา
อันดับครูผู้ช่วย
หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่
ขั้น 15,050 บาท
ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็น
สาหรับวุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ปริญญาตรี
ตาแหน่งข้าราชการครูและ
(หลักสูตร 4 ปี)
บุคลากรทางการศึกษา
และ
และมีความรู้พื้นฐานทาง
ขั้น 15,800 บาท
วิชาชีพครู ตามที่ ก.ค.ศ.
สาหรับวุฒิ
กาหนด
ปริญญาตรี
1 อัตรา
(หลักสูตร 5 ปี)
หรือ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตที่มี
หลักสูตร
การศึกษาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ต่อจาก
วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

-4ตาแหน่ง

สาขา/วิชาเอก

ครูผู้ช่วย 7. สังคมศึกษา
7.1 สังคมศึกษา
7.2 การสอนสังคมศึกษา
7.3 ประวัติศาสตร์
7.4 ภูมิศาสตร์
7.5 การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
7.6 สังคมศาสตร์
7.7 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
7.8 สังคมศาสตร์และการพัฒนา
7.9 พัฒนาสังคม
7.10 วัฒนธรรมศึกษา
7.11 การพัฒนาชุมชน
7.12 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
7.13 การสอนประวัติศาสตร์
7.14 การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
7.15 บริหารทรัพยากรมนุษย์
7.16 รัฐศาสตร์
7.17 รัฐประศาสนศาสตร์
7.18 เศรษฐศาสตร์
7.19 นิติศาสตร์
7.20 วิชาเอกในกลุ่มสังคมศึกษา ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นและเทียบได้กับวิชาเอกสังคมศึกษา
ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับ
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ช่วย 8. ดนตรีสากล
8.1 ดนตรีสากล
8.2 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
8.3 วิชาเอกในกลุ่มดนตรีสากล ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น และเทียบได้กับวิชาเอกดนตรีสากล
ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับ
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จานวนอัตรา
อัตราเงินเดือน ที่ประกาศ
หมายเหตุ
รับสมัคร
อัตราเงินเดือน
8 อัตรา ปริญญาตรีทางการศึกษา
อันดับครูผู้ช่วย
หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่
ขั้น 15,050 บาท
ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็น
สาหรับวุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ปริญญาตรี
ตาแหน่งข้าราชการครูและ
(หลักสูตร 4 ปี)
บุคลากรทางการศึกษา
และ
และมีความรู้พื้นฐานทาง
ขั้น 15,800 บาท
วิชาชีพครู ตามที่ ก.ค.ศ.
สาหรับวุฒิ
กาหนด
ปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี)
หรือ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตที่มี
หลักสูตร
การศึกษาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ต่อจาก
วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

2 อัตรา

-5จานวนอัตรา
ตาแหน่ง
สาขา/วิชาเอก
อัตราเงินเดือน ที่ประกาศ
หมายเหตุ
รับสมัคร
ครูผู้ช่วย 9. คอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน
2 อัตรา ปริญญาตรีทางการศึกษา
9.1 คอมพิวเตอร์
อันดับครูผู้ช่วย
หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่
9.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา
ขั้น 15,050 บาท
ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็น
9.3 วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
สาหรับวุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
9.4 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
ตาแหน่งข้าราชการครูและ
9.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตร 4 ปี)
บุคลากรทางการศึกษา
9.6 ธุรกิจคอมพิวเตอร์
และ
และมีความรู้พื้นฐานทาง
9.7 ระบบสารสนเทศ
ขั้น 15,800 บาท
วิชาชีพครู ตามที่ ก.ค.ศ.
9.8 ศาสตร์คอมพิวเตอร์
สาหรับวุฒิ
กาหนด
9.9 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
9.10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(หลักสูตร 5 ปี)
9.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ
9.12 คอมพิวเตอร์และสถิติ
ประกาศนียบัตร
9.13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
บัณฑิตที่มี
9.14 คอมพิวเตอร์ประยุกต์
หลักสูตร
9.15 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การศึกษาไม่น้อย
9.16 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กว่า 1 ปี ต่อจาก
9.17 วิชาเอกในกลุ่มคอมพิวเตอร์ ที่เรียกชื่อ
วุฒิปริญญาตรี
อย่างอื่น และเทียบได้กับวิชาเอกคอมพิวเตอร์
ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับ หลักสูตร 4 ปี
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ช่วย 10. ศิลปศึกษา
3 อัตรา
10.1 ศิลปศึกษา
10.2 การสอนศิลปะ
10.3 ศิลปะ
10.4 ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
10.5 ทัศนศิลป์
10.6 วิชาเอกในกลุ่มศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) ที่
เรียกชื่ออย่างอื่นและเทียบได้กับวิชาเอกศิลปศึกษา
(ทัศนศิลป์) ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็น
คุณสมบัติสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

-6จานวนอัตรา
ตาแหน่ง
สาขา/วิชาเอก
อัตราเงินเดือน ที่ประกาศ
หมายเหตุ
รับสมัคร
ครูผู้ช่วย 11. บัญชี
อัตราเงินเดือน
2 อัตรา ปริญญาตรีทางการศึกษา
11.1 การเงิน
อันดับครูผู้ช่วย
หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่
11.2 การบริหารการเงิน
ขั้น 15,050 บาท
ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็น
11.3 การเงินและการธนาคาร
สาหรับวุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
11.4 การธนาคารและการเงิน
ปริญญาตรี
ตาแหน่งข้าราชการครูและ
11.5 บัญชี
(หลักสูตร 4 ปี)
บุคลากรทางการศึกษา
11.6 การบัญชี
และ
และมีความรู้พื้นฐานทาง
11.7 การบัญชีการเงิน
ขั้น 15,800 บาท
วิชาชีพครู ตามที่ ก.ค.ศ.
11.8 การบัญชีต้นทุน
สาหรับวุฒิ
กาหนด
11.9 การสอนบัญชี
ปริญญาตรี
11.10 ธุรกิจศึกษา – บัญชี
(หลักสูตร 5 ปี)
11.11 ธุรกิจศึกษา (การบัญชี)
หรือ
11.12 เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประกาศนียบัตร
11.13 เศรษฐศาสตร์การคลัง
บัณฑิตที่มี
11.14 การเงินและธุรกิจการเงิน
หลักสูตร
11.15 วิชาเอกในกลุ่มการเงิน/บัญชี ที่เรียกชื่อ การศึกษาไม่น้อย
อย่างอื่น และเทียบได้กับวิชาเอกการเงิน/บัญชี
กว่า 1 ปี ต่อจาก
ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับ วุฒิปริญญาตรี
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี
ครูผู้ช่วย 12. อุตสาหกรรมศิลป์
1 อัตรา
12.1 อุตสาหกรรม
12.2 อุตสาหกรรมศิลป์
12.3 อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา
12.4 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์
12.5 อุตสาหกรรมศึกษา
12.6 วิชาเอกในกลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น และเทียบได้กับวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับ
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-7จานวนอัตรา
ตาแหน่ง
สาขา/วิชาเอก
อัตราเงินเดือน ที่ประกาศ
หมายเหตุ
รับสมัคร
ครูผู้ช่วย 13. พลศึกษา
อัตราเงินเดือน
4 อัตรา ปริญญาตรีทางการศึกษา
13.1 พลศึกษา
อันดับครูผู้ช่วย
หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่
13.2 วิทยาศาสตร์การกีฬา
ขั้น 15,050 บาท
ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็น
13.3 การฝึกและการจัดการกีฬา
สาหรับวุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
13.4 วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดกีฬา)
ปริญญาตรี
ตาแหน่งข้าราชการครูและ
13.5 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
(หลักสูตร 4 ปี)
บุคลากรทางการศึกษา
13.6 พลานามัย
และ
และมีความรู้พื้นฐานทาง
13.7 สุขศึกษา
ขั้น 15,800 บาท
วิชาชีพครู ตามที่ ก.ค.ศ.
13.8 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา
สาหรับวุฒิ
กาหนด
13.9 วิชาเอกในกลุ่มพลศึกษา ที่เรียกชื่อ
ปริญญาตรี
อย่างอื่นและเทียบได้กับวิชาเอกพลศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี)
ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับ
หรือ
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศนียบัตร
บัณฑิตที่มี
หลักสูตร
การศึกษาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ต่อจาก
วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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