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(ภาคผนวก ก) 
รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง   ลงวันที่      มิถุนายน  25๖3 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 

รหัสกลุ่ม
วิชา/ทาง/

สาขา
วิชาเอก 

จำนวน
อัตรา 

ที่ประกาศ 
รับสมัคร 

อัตราเงินเดือน 
หมาย
เหตุ 

ครูผู้ช่วย 1. ภาษาไทย 01 2 อัตรา ๑. สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
หลักสูตร ๔ ปี อัตรา
เงินเดือน ๑๕,๐๕๐  บาท 
๒. สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  
หลักสูตร ๕ ปี อัตรา   
เงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท 
๓. สำหรับคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มี
หลักสูตรการศึกษา ไม่น้อย
กว่า ๑ ปี ต่อจากหลักสูตร  
๔ ปี อัตราเงินเดือน 
๑๕,๘๐๐  บาท 
๔. สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
หลักสูตร ๖ ปี อัตรา  
เงินเดือน ๑๗,๖๙๐ บาท 
5. สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 17,690 
บาท 

2. ภาษาอังกฤษ 02 1 อัตรา 
3. คณิตศาสตร์ 03 2 อัตรา 
4. วิทยาศาสตร์ 04 2 อัตรา 
5. สังคมศึกษา 08 3 อัตรา 
6. พลศึกษา 09 2 อัตรา 
7. คอมพิวเตอร์ 14 2 อัตรา 
8. ปฐมวัย 16 3 อัตรา 
9. การประถมศึกษา 17 2 อัตรา 
10. ดนตรีไทย 25 1 อัตรา 
11.วัดและประเมินผล
ทางการศึกษา 
12. เทคโนโลยี และสื่ อสาร
การศึกษา 

31 

32 

1 อัตรา 

1 อัตรา 

รวม 22  อัตรา 
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ตำแหน่ง 
 

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
รหัสวิชาที่
สมัครสอบ 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 11. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
       ๑1.1 วัดผลการศึกษา 
      11.๒ การวัดผลการศึกษา  
      11.๓ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
      11.4 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
        11.5  สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตาม 
ชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 11.1 - 11.4 
        11.6 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้
เรียนวิชาวัดและประเมินผลทางการศึกษา จำนวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต ตามหนังสือรับรองการนับหนว่ยกิต จากสถาบันที่จบ
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว7 
ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 
 

31  

ครูผู้ช่วย 12. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 32  
     12.1 โสตทัศนศึกษา   
     12.2 เทคโนโลยีทางการศึกษา   
     12.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
     12.4 เทคโนโลยีการศึกษา   

     12.5 การสื่อสารมวลชนหรือการสื่อสารมวลชนทั่วไป   
     12.6 บริการสื่อการศึกษา   

     12.7 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตาม   
 ชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 12.1 - 12.6   
     12.8 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและไดเ้รียน   
 วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสาร จำนวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า   
 30 หน่วยกิต ตามหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบ   
 การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องตามหนังสือสำนกังาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว7    
 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 
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(ภาคผนวก ข/๑) 

ตัวอย่างหนังสือรับรองกรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา 

ที่.........../25๖3  โรงเรียน................................................. 
ที่อยู่........................................................ 

 ................................................................ 

ข้าพเจ้า ............................................................... ตำแหน่ง............................................................... 
โรงเรียน ..................................................................อำเภอ.................................. สังกัด......................................... 
รับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................วุฒ.ิ............................................. 
วิชาเอก....................................................... ........ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดตรัง  ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของ
สถานศึกษา (หมายถึงเงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ  ค่าตอบแทน จากการให้บริการ การลงทุน 
การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนำไปใช้จ่ายตามกฎหมาย            
หรือระเบี ยบที่ ทางราชการกำหนด หรือ เงินรายได้ อ่ืน  ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้ วยการนั้ น ) 
โรงเรียน......................................................................................... อำเภอ................................................... 
สังกัด สพป./สพม. .......................................................ตั้งแต่วันที่.......... .เดือน........................พ.ศ............... 
ถึงวันที่.........เดือน...................พ.ศ.........รวมทั้งสิ้น...........ปี........เดือน.........วัน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) 
และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ......................... 

(ลงชื่อ).................................................... ผู้รับรอง 
       (....................................................) 
ตำแหน่ง ............................................................ 

หมายเหตุ ให้แนบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการจ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ซึ่งเป็นเงินที่
สถานศึกษาได้รับไว้โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนำไปใช้จ่ายตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด เช่น  สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินตามที่ทาง
ราชการกำหนด (ทุกเดือน) และสำเนาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 


































