
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
............................................. 

 ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพ.ศ. 2564 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 ได้ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564  ไปแล้วนั้น 

   เนื่องจากประกาศดังกล่าว มีข้อความคลาดเคลื่อน ในส่วนของจ านวนอัตราว่างที่จะใช้บรรจุและ
แต่งตั้ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร จึงแก้ไขและเพ่ิมเติมรายละเอียดในประกาศ ดังนี้ 

 1. แก้ไขข้อความในประกาศ   

     1. ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
    1.1. ต าแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง จ านวน 20 อัตรา กลุ่มวิชา หรือทาง หรือ

วิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จ านวน 20 กลุ่มวิชา รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้  
แก้ไขเป็น 
 1.1. ต าแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง จ านวน 42 อัตรา กลุ่มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก  

ที่ประกาศรับสมัคร จ านวน 19 กลุ่มวิชา รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้  
            … นอกนั้นคงเดิม   
        2. แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในเอกสารแนบท้ายประกาศ 

       2.1  เพ่ิมเติมรายละเอียด บัญชีรายละเอียดจ านวนต าแหน่งว่างกลุ่มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก 
ที่ประกาศรับสมัคร  รายละเอียตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี ้

      2.2 แก้ไขรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร  รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
      

 
 

(นายกฤต  สุวรรณพรหม) 
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 



 
   เอกสารหมายเลข 1 

บัญชีรายละเอียดจ านวนและต าแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564) 
------------------------------- 

ที ่ ต าแหน่ง 
รหัส
วิชา 

กลุ่มวิชา/ทาง/ จ านวน 

หมายเหตุ สาขาวิชาเอก 
และต าแหน่ง

ว่าง 
  ที่รับสมัคร 

1 ครูผู้ช่วย  01 คณิตศาสตร์ 2   

2 02 ภาษาไทย 9   

3 03 ภาษาอังกฤษ 5   

4 05 ภาษาจีน 2   

5 15 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1   

6 16 ฟิสิกส์ 1   

7 20 สังคมศึกษา 1  

8 26 สุขศึกษา 1  

9 27 พลศึกษา 1  

10 28 ดนตรี/ดนตรีศึกษา 1   

11 32 นาฏศิลป์ 2  

12 42 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 3  

13 45 ทัศนศิลป์ 1   

14 46 คอมพิวเตอร์ 1  

15 51 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 1  

16 54 คหกรรม 1  

17 56 ประถมศึกษา 2   

18 57 ปฐมวัย 4   

19 58 จิตวิทยาและการแนะแนว 3  
รวม 42   
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รายละเอียดจ านวนและต าแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564) 
ล าดับที่ วิชาเอก ต าแหน่ง

เลขที่ 
โรงเรียน สังกัด 

1 คณิตศาสตร์ 6422 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 
2 คณิตศาสตร์ 109225 เขวาไร่ศึกษา สพม.มหาสารคาม 
3 ภาษาไทย 4759 บ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 1 
4 ภาษาไทย 6538 บ้านหัวขวัวโพธิ์ศรี สพป.มหาสารคาม เขต 1 
5 ภาษาไทย 3040 ชุมชนบ้านส าโรง สพป.มหาสารคาม เขต 2 
6 ภาษาไทย 122573 พยัคภูมิวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม  
7 ภาษาไทย 69434 พยัคภูมิวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม  
8 ภาษาไทย 70338 พยัคภูมิวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม  
9 ภาษาไทย 12372 หนองม่วงวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม  

10 ภาษาไทย 1349(ส) ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.มหาสารคาม  
11 ภาษาไทย 66902 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม  
12 ภาษาอังกฤษ 6571 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
13 ภาษาอังกฤษ 5162 บ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 
14 ภาษาอังกฤษ 2328 บ้านเลิงใต้ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
15 ภาษาอังกฤษ 5128 บ้านหนองนาไร่เดียว สพป.มหาสารคาม เขต 3 
16 ภาษาอังกฤษ 70119 เขวาไร่ศึกษา สพม.มหาสารคาม  
17 ภาษาจีน 60762 พยัคภูมิวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม  
18 ภาษาจีน 70292 นาดูนประชาสรรค์ สพม.มหาสารคาม  
19 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4800 บ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 
20 ฟิสิกส์ 30075 นาดูนประชาสรรค์ สพม.มหาสารคาม  
21 สังคมศึกษา 4944 บ้านหนองระเวียง สพป.มหาสารคาม เขต 2 
22 สุขศึกษา 121967 บรบือวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม  
23 พลศึกษา 69666 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม  
24 ดนตรี/ดนตรีศึกษา 5084 บ้านน้ าสร้างหนองบะ สพป.มหาสารคาม เขต 2 
25 นาฎศิลป์ 5206 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 
26 นาฎศิลป์ 69277 พยัคภูมิวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม  
27 ศิลปะ/ศิลปะศึกษา 5605 บ้านเมืองเตา สพป.มหาสารคาม เขต 2 
28 ศิลปะ/ศิลปะศึกษา 66824 กุดรังประชาสรรค์ สพม.มหาสารคาม  
29 ศิลปะ/ศิลปะศึกษา 69544 นาดูนประชาสรรค์ สพม.มหาสารคาม  
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ล าดับ
ที ่

วิชาเอก ต าแหน่ง
เลขที่ 

โรงเรียน สังกัด 

30 ทัศนศิลป์ 3353 บรบือ สพม.มหาสารคาม  
31 คอมพิวเตอร์ 5627 บ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 
32 เกษตร/เกษตรกรรม 5119 บ้านสระบาก สพป.มหาสารคาม เขต 2 

 /เกษตรศาสตร์    
33 คหกรรม 118597 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม  
34 ประถมศึกษา 4342 บ้านบกพร้าว สพป.มหาสารคาม เขต 1 
35 ประถมศึกษา 5782 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง สพป.มหาสารคาม เขต 1 
36 ปฐมวัย 4770 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
37 ปฐมวัย 4785 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 1 
38 ปฐมวัย 3625 บ้านศาลา สพป.มหาสารคาม เขต 1 
39 ปฐมวัย 203 บ้านหนองขามแสบง สพป.มหาสารคาม เขต 1 
40 จิตวิทยาและการแนะแนว 69175 ผดุงนารี สพม.มหาสารคาม  
41 จิตวิทยาและการแนะแนว 69858 พยัคภูมิวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม 
42 จิตวิทยาและการแนะแนว 69387 พยัคภูมิวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 2 
รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564) 
--------------------------- 

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา  01 

    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
(1) คณิตศาสตร์      (2)  การสอนคณิตศาสตร์  
(3) การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  (4)  คณิตศาสตร์ศึกษา 
(5)  คณิตศาสตร์ประยุกต์    (6)  การศึกษาคณิตศาสตร์  
(7)  สถิติ     (8)  สถิติคณิตศาสตร์ 
(9)  สถิติศาสตร์     (10)  สถิติประยุกต์ 
(11)  คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ   (12)  คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) 
(13)  คณิตศาสตร์ – เคมี    (14)  คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
(15)  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   (16)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 
(17)  วิชาเอกคณิตศาสตร์   (18)  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
(19)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
(20)  วิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด  

2. กลุ่มวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา  02   

    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
(1) ภาษาไทย      (2) การสอนภาษาไทย  
(3) ภาษาและวัฒนธรรมไทย    (4) ภาษาและวรรณคดีไทย  
(5) วรรณคดีไทย     (6) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  
(7) วิธีสอนภาษาไทย     (8) การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
(9) สาขาวิชาภาษาไทย    (10) วิชาเอกภาษาไทย 
(11) โปรแกรมภาษาไทย    (12) ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ 
(13) วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  03   

    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 (1)  ภาษาอังกฤษ     1.2  อังกฤษ  
(3)  วรรณคดีอังกฤษ     1.4  ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
(5)  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   1.6  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(7)  การสอนภาษาอังกฤษ   1.8  วธิีสอนภาษาอังกฤษ 
(9)  การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)   1.10  ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
(11)  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 1.12  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  
(13)  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 1.14  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
(15)  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ   1.16  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
          /(17) สาขา.... 
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(17)  วิชาเอกภาษาอังกฤษ   1.18  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
(19)  สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ  1.20  ภาษาอังกฤษศึกษา 
(21)  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  1.22  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 
(23)  ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย   1.24  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(25) การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ 
(26)  วิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

 

4. กลุ่มมวิชาภาษาจีน  รหัสวิชา  05 

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 (๑) ภาษาจีน     (๒) ภาษาจีนกลาง 
 (3) การสอนภาษาจีน    (4) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 (5) ภาษาจีนธุรกิจ     (6) ภาษาจีนศึกษา 
 (7) ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    (8) การแปลและการล่ามภาษาจีน 
 (9) การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ      
      (10) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1 – 4 

5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 15  

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
    (1) วิทยาศาสตร์      (2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
    (3) วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป   (4) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
    (5) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ   (6) การสอนวิทยาศาสตร์  
    (7) การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  (8) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    (9) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   (10) วิทยาศาสตร์กายภาพ 
    (11) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ      (12) วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    (13) วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  (14) วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์  
    (15) การศึกษาวิทยาศาสตร์    (16) วิทยาศาสตร์การศึกษา  
    (17) เคมีทั่วไป      (18) เคมี  
    (19) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา   (20) การสอนเคมี  
    (21) เคมีศึกษา      (22) เคมีเทคนิค    
    (23) ชีวเคมี       (24) อินทรีย์เคมี   
    (25) วัสดุศาสตร ์     (26) ชีววิทยา   
    (27) การสอนชีววิทยา     (28) การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา  
    (29) จลุชวีวิทยา      (30) พันธุศาสตร์ 
    (31) พฤกษศาสตร์     (32) สัตววิทยา  
    (33) ชีววิทยาทั่วไป     (34) ชีววิทยาประยุกต์  
    (35) ฟิสิกส์       (36) การสอนฟิสิกส์  
    (37) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา   (38) ฟิสิกส์ประยุกต์  
    (39) วิทยาศาสตร์ชีววิทยา    (40) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
          /(41) วิศวกรรม..... 
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    (41) วิศวกรรมเคมี     (42) เคมีวิเคราะห์  
    (43) เทคโนโลยีชีวภาพ    (44) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
    (45) คณิตศาสตร์-เคมี     (46) คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์  
    (47) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์    (48) การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
    (49) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    (50) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
    (51) การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป   (52) สาขาวิชาเคมี  
    (53) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    (54) สาขาวิชาชีววิทยา  
    (55) สาขาวิชาฟิสิกส์     (56) วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา  
    (57) วิชาเอกวิทยาศาสตร์    (58) วิทยาศาสตร์-เคมี  
    (59) วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์    (60) วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคม ี  
    (61) วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา   (62) วิทยาศาสตร์ศึกษา  
    (63) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (62) 
6. กลุ่มวิชาฟิสิกส ์รหัสวิชา 16 

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
(1) ฟิสิกส์      (2) การสอนฟิสิกส์ 
(3) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา    (4) ฟิสิกส์ประยุกต์  
(5) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (4) 

7. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา 20  

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
      (1) สังคมศึกษา               (2)  ภูมิศาสตร์  
      (3) ประวัติศาสตร์     (4)  พุทธศาสนา 
      (5) ศาสนา               (6)  พุทธศาสตร์  
      (7) การสอนสังคมศึกษา    (8)  สังคมวิทยา 
      (9)  สังคมศาสตร์     (10)  ศาสนาเปรียบเทียบ 
      (11) การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา           (12)  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
      (13) มานุษยวิทยา              (14)  สังคมศาสตร์การพัฒนา 
      (15) พัฒนาสังคม              (16)  อิสลามศึกษา 
      (17) วัฒนธรรมศึกษา    (18)  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม 
      (19)  ภูมิศาสตร์แผนที่    (20)  เปรียญธรรม  9  ประโยค 
      (21)  จริยธรรม     (22)  ปรัชญา 
      (23)  ปรชัญาและศาสนา    (24)  การพัฒนาชุมชน 
      (25)  พัฒนาชุมชน     (๒6)  ประวัติศาสตร์ตะวันตก 
      (27)  ประวัติศาสตร์ตะวันออก   (28)  การปกครอง 
      (29)  รฐัประศาสนศาสตร์    (30)  รัฐศาสตร์ 
      (31)  การบริหารรัฐกิจ    (32)  การบริหารและการปกครองท้องถิ่น 
      (33)  การเมืองการปกครอง    (34)  บริหารรัฐกิจ 
         /(35) พระพุทธ...... 
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      (35)  พระพุทธศาสนา    (36)  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
      (37)  การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (38)  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
      (39)  วิชาเอกสังคมศึกษา    (40)  ไทยคดีศึกษา 
      (41) การสอนภูมิศาสตร์    (42)  การสอนประวัติศาสตร์ 
      (43)  วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนด   
 

8. กลุ่มสาขาวิชาเอกสุขศึกษา  รหัสวิชา 26 

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
     (1) สุขศึกษา     (2)  การสอนสุขศึกษา 
     (3) ชีวอนามัย     (4)  อนามัยครอบครัว 
     (5) สาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร์            (6) ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา 
     (7) สุขศึกษาและพลศึกษา    (8)  สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
     (9)  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตาม 
ข้อ(1) – (8) 
 

9. กลุ่มสาขาวิชาพลศึกษา  รหัสวิชา 27 

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
     (1)  พลศึกษา หรือการสอนพลศึกษา          (2)  ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา 
     (3)  วิทยาศาสตร์การกีฬา           (4)  การฝึกและการจัดการกีฬา 
     (5)  สุขศึกษาและพลศึกษา           (6)  พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
     (7)  พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ          (8)  สันทนาการ 
     (9)  พลานามัย   

 

10. กลุ่มวิชาดนตรี/ดนตรีศึกษา รหัสวิชา 28 

        ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
      (1) ดนตรี           (2) ดนตรีศึกษา 
      (3) ดนตรีไทย           (4) ดนตรีสากล 
      (5) ดุริยางค์ไทย          (6) ดุริยางค์สากล  
      (7) ดุริยางค์ศาสตร์          (8) ดุริยางค์ศิลป์ 
      (9) การสอนดุริยางค์ศึกษา         (10) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
      (11) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา         (12) เทคโนโลยีดนตรี 
      (13) ดนตรีบัณฑิต  
      (14) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (13) 
 

11. กลุ่มวิชานาฎศิลป์ รหัสวิชา 32 

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
    (1) นาฎศิลป์      (2) นาฎศิลป์ไทย 
         /(3) นาฎศิลป์.... 
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    (3) นาฎศิลปืไทยศึกษา    (4) นาฎศิลป์สากล 
    (5) นาฏศิลป์สากลศึกษา    (6) นาฎศาสตร์ 
    (7) นาภยศาสตร์     (8) นาฎศิลป์และการละคร 
    (9) นาฎดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา    (10) นาฎศิลป์ทั่วไป 
    (11) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก  ตามข้อ (1) – (10) 
 
 

12. กลุ่มวิชาศิลปะ/ศิลปศึกษา รหัสวิชา 42 

        ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
      (1) ศิลปะ      (2) ศิลปศึกษา 
      (3) ศิลปะไทย     (4) การสอนศิลปะ 
      (5) ศิลปกรรม     (6) ศิลปกรรมศึกษา 
      (7) ประติมากรรม     (8) ภาพพิมพ์ 
      (9) มัณฑนศิลป์     (10) ประยุกต์ศิลปศึกษา 
      (11) จิตรกรรม     (12) จิตรกรรมไทย 
      (13) จิตรกรรมสากล    (14) ประติมากรรมสากล 
      (15) หัตถศิลป์     (16) ออกแบบศิลป์ประยุกต์ 
      (17) ศิลปกรรมและศิลปกรรมศึกษา  
 

13. กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ รหัสวิชา 45 

        ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
      (1) ทัศนศิลป์     (2) จิตรกรรมสากล 
      (3) ประติมากรรม     (4) วิจิตรศิลป์ 
      (5 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก  ตามข้อ (1) – (4) 

 

14.  กลุ่มสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 46 

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
     (1)  วิทยาการคอมพิวเตอร์     (2)  คอมพิวเตอร์ 
     (3) โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (๔)  ธุรกิจศึกษาคอมพิวเตอร์      
     (๕)  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                    (๖)  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
     (๗)  คอมพิวเตอร์ศึกษา                                        (๘)  อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
     (๙)  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม                   (1๐)  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์          
     (11) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       (12)  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต  
     (1๓)  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์                    (1๔)  คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์   
  

/(15) คอมพิวเตอร์ .... 
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     (1๕)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 
     (1๖)  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๘) 
     (๑๗)  การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์           (1๘) วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์         
     (๑๙)  ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา   (2๐)  การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม    
     (2๑)  ศาสตร์คอมพิวเตอร์              (๒๒)  นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
     (23)  นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  (2๔)  คอมพิวเตอร์อาร์ต 
     (2๕)  คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์   
     (26)  ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๒) 
     (2๗)  คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย   (2๘)  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา    
     (2๙)  คอมพิวเตอร์และสถิติ              (๓๐)  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม       
     (๓๑)  การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
     (3๒)  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติ            (3๓)  การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์   
     (3๔ ) การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     (๓๕ ) วชิาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด   

 

15. กลุ่มสาขาวิชาเกษตร  รหัสวิชา 51 

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
      (1)  เกษตรกรรม     (2)  เกษตรศึกษา 
      (3)  เกษตรทั่วไป               (4)  เกษตรศาสตร์ 
      (5)  เกษตรศาสตร์ทั่วไป    (6)  คุรุศาสตร์เกษตร 
      (7)  การเกษตร     (8)  พฤกษศาสตร์ 
      (9)  พืชศาสตร์     (10) พืชสวนประดับ 
      (11)  เกษตรและสิ่งแวดล้อม    (12)  การผลิตพืช 
      (13)  ไม้ผล      (14)  เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
      (15)  พืชไร่ หรือพืชไร่นา    (16)  พืชสวน 
      (17)  พืชผัก     (18)  พืชสวนประดับ 
      (19) ส่งเสริมการเกษตร    (20)  เทคโนโลยีการเกษตร 
      (21)  วิทยาศาสตร์การเกษตร   (22)  เกษตรสิ่งแวดล้อม 
      (23)  เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร   (24)  พัฒนาการเกษตร 
      (25)  ทรัพยการเกษตรชีวภาพ   (26)  วิศวกรรมการเกษตร 
      (27)  อุตสาหกรรมการเกษตร   (28)  อุตสาหกรรมการเกษตร 
      (29)  วิทยาศาสตร์เกษตร    (30)  การสอนวิชาเกษตร 
      (31)  ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร   (32)  ศึกษาศาสตร์-เกษตร 
      (33)  เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
 

16. กลุ่มวิชาคหกรรม รหัสวิชา 54 

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

          /(1) คหกรรม..... 
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      (1) คหกรรม     (2) คหกรรมศาสตร์ 
      (3) คหกรรมศาสตร์ศึกษา    (4) คหกรรมศาสตร์(อาหาร-ผ้า) 
      (5) คหกรรมทั่วไป     (6) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
      (7) คหกรรมศิลป์     (8) คหกรรมศาสตร์(ศิลปะประดิษฐ์) 
      (9) คหกรรมศาสตร์(อาหารโภชนการศิลปะประดิษฐ์) (10) คหกรรมศึกษา-อาหารและโภชนาการ 
      (11) อาหารและโภชนาการ    (12) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
      (13) โภชนาการชุมชน    (14) วิทยาศาสตร์การอาหาร 
      (15) เทคโนโลยีการอาหาร    (16) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
      (17) ) วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  (18) โภชนาวิทยา 
      (19) โภชนาศาสตร์      

(20) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (19) 
 

17. กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา รหัสวิชา  56 

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 (1) ประถมศึกษา     (2) การประถมศึกษา 
(3) การศึกษาประถมศึกษา 
(4) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (2)  

18. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย รหัสวิชา 57  

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
      (1) การศึกษาปฐมวัย    (2) ปฐมวัยศึกษา 

(3) การปฐมวัยศึกษา    (4) การอนุบาล 
(5) การอนุบาลศึกษา    (6) อนุบาลศึกษา 
(7) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (6)  

19. กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว รหัสวิชา 58 

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

      (1) การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา  (2) การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 

      (3) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  (4) จิตวิทยาและการแนะแนว 

 (5) จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว  (6) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว 

 (7) จิตวิทยา     (8) จิตวิทยาการศึกษา 

 (9) จิตวิทยาโรงเรียน    (10) จิตวิทยาสังคม 
(11) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (10)

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


