
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนกีฬาและบุคลากรทางการศึกษา 

เป็นลูกจ้างชั่วคราว  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
............................................................. 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 15  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็น  
ครูผู้ฝึกสอนกีฬำและบุคลำกรกำรศึกษำ  ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว  โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนใต้  ในต ำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬำฟุตบอล  จ ำนวน  1  อัตรำ, ครูด้ำนวิชำกำร(คณิตศำสตร์)  จ ำนวน  1  อัตรำ  
และเจ้ำหน้ำทีห่อพักหญิง  จ ำนวน  1  อัตรำ 

อำศัยควำมตำมหนังสือผู้รับมอบอ ำนำจตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ที ่
512/2559  ลงวันที่  28  กันยำยน  2559  เรื่องมอบอ ำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว และเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคล : ลูกจ้ำงชั่วครำว  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จึงประกำศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นผู้ฝึกสอนกีฬำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว   โครงกำรสำนฝัน
กำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้  เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  
ยะลำ  รำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
1. ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

1.1  ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงชั่วครำว  โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้   
1.2  ต ำแหน่งและรำยละเอียดกำรจ้ำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 

ที ่ ต าแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 
เงินเดือน 
(บาท) 

จ านวน
อัตราว่าง 

1 ผู้ฝึกสอน 
กีฬำฟุตบอล  

1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำวุฒิปริญญำตรี  
2. เป็นผู้มีทักษะในด้ำนกีฬำฟตุบอลเป็นอย่ำงดีเยี่ยม  
หรือเคยเป็นนักกีฬำตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป 
3. มีใบรับรองกำรผำ่นเป็นผูฝ้ึกสอนในระดับ              
C : Licence ขึ้นไป 
4. สำมำรถท ำงำนได้เต็มเวลำ 
5. มีสุขภำพสมบูรณ์  แข็งแรง  เหมำะสม   และพร้อม 
ที่จะท ำกำรฝึกซ้อม  ไมเ่ป็นโรคหัวใจหรือโรคประจ ำตัว 
ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรฝึกปฏิบตัิหน้ำท่ี 
6. อำยุไม่เกิน  60  ปี  
 
 
 
 
 

เม.ย. - 30 ก.ย. 60 15,000    1 อัตรำ 
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2 ครูด้ำนวิชำกำร
(คณิตศำสตร์) 

1. คุณวุฒิไมต่่ ำกว่ำปรญิญำตรีตำมสำขำวิชำเอกที่ระบ ุ
2. เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหนังสือ
รับรองสิทธิในกำรประกอบวิชำชีพคร ู
3. มีควำมช ำนำญในสำขำวิชำที่ตนสมัคร  ทั้งทักษะกำร
พูด  อ่ำน  เขียน  และกำรฝึกปฏบิัติ 
4. สำมำรถท ำงำนได้เต็มเวลำ 
5. มีสุขภำพสมบูรณ์  แข็งแรง  เหมำะสม   และพร้อม 
ที่จะปฏิบัติงำน  ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจ ำตัว ท่ี
เป็นอุปสรรคต่อกำรฝึกปฏิบัติหน้ำที่ 

เม.ย. - 30 ก.ย. 60 15,000  1 อัตรำ 

3 เจ้ำหน้ำท่ีหอพัก 
(หญิง)   
 

1.  คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี
2.  สัญชำติไทย 
3.  มีควำมซื่อสัตย์  สุภำพ  อ่อนน้อม 
4.  มีร่ำงกำยแข็งแรง 
5.  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด
ให้จ ำคุกและกระท ำควำมผิดทำงอำญำ  เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรับควำมผดิที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผดิ 
ลหุโทษ 
6. สำมำรถท ำงำนได้เต็มเวลำ 
7. อำยุไม่เกิน  60  ปี 

เม.ย. - 30 ก.ย. 60 15,000 1  อัตรำ 

2. คุณสมบัติทั่วไป  ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  มำตรำ  30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข        

ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  สมำชิกสภำท้องถิ่น  หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
(5) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ ก ำหนดในกฎ  

ก.ค.ศ.  
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร  ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม พระรำชบัญญัตินี้ 

หรือตำมกฎหมำยอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยองค์กร
วิชำชีพนั้นๆ  

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกร              
ทำงกำรศึกษำ 

(8) ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ  ควำมผิดที่ได้ 

กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ  องค์กำร  มหำชน  หรือ 

หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
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(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
หรือตำมกฎหมำยอื่น  

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสำรและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่ำงวันที่ 13 มีนำคม – 17  มีนำคม  

2560  ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. – 16.00 น.  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ     หมู่ที่ 1   ต ำบลบุดี  
อ ำเภอเมือง  จังหวัดยะลำ (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาย่ืนในวันสมัคร 
(1)  รูปถ่ำยหน้ำตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตำด ำ  ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน  

ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป 
(2)  บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำภำพถ่ำย  อย่ำงละ 

1 ฉบับ ทั้งนี้ ในส ำเนำภำพถ่ำยหลักฐำนทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับด้วย 
(3)  หลักฐำนกำรศึกษำ(ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำและส ำเนำแสดงผลกำรเรียน  อย่ำงละ  1  ฉบับ) 
(4)  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูจำกคุรุสภำพร้อมส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน  1  ฉบับ(กรณสีมัคร 

ในต ำแหน่งครูด้ำนวิชำกำร) 
(5)  ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)ซึ่งออกโดยสถำนพยำบำลของทำงรำชกำรไม่เกิน  1  เดือน 
(6)  หลักฐำนแสดงกำรเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในต ำแหน่งที่รับสมัคร  เช่น ใบรับรองกำรผ่ำนกำรเป็น 

ผู้ฝึกสอนในระดับต่ำง ๆ  เกียรติบัตรกำรเป็นนักกีฬำตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป  หรือหนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬำ (กรณีสมัครในต ำแหน่ง  ผู้ฝึกสอนกีฬำ)    

(7)  หลักฐำนอ่ืนๆ  เช่น ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อ สกุล  ทะเบียนสมรส(ในกรณีที่หลักฐำน 
กำรสมัครไม่ตรงกัน)พร้อมส ำเนำภำพถ่ำยอย่ำงละ 1 ฉบับ 
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมี
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ          ในใบสมัคร  
พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรท ำสัญญำจ้ำงให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ   
หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร  อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ำรับ
กำรสรรหำและเลือกสรรตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรคร้ังนี้   
เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร   ภำยใน  วันที่  20  มีนำคม   2560                       
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ   หมู่ที่ 1  ต ำบลบุดี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดยะลำ 
หรือเว็ปไซต์   www.swyl.ac.th    
6.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
          ด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะ  แบ่งเป็น  2  ภำค ดังนี้ 

6.1 สอบภำคควำมรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
6.1.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  (ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ) 
6.1.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง  (ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ) 
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 6.2 สอบสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                   6.2.1 ประสบกำรณ์  และผลงำน 
                   6.2.2 ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งวิชำชีพ 
หมายเหตุ  :     -  ข้อ 6.1  สอบเฉพาะประเภทลูกจ้างชั่วคราว  ในต าแหน่ง  ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  และครูด้านวิชาการ
เท่านั้น 

       -  ข้อ 6.2  สอบประเภทลูกจ้างชั่วคราว  ทุกต าแหน่ง  
 
7. วัน เวลา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ จะด ำเนนิกำรประเมินตำมข้อ 6. ในวันที่  22  มีนำคม   
2560  เวลำ 09.00 น. เป็นตน้ไป ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ   
8. เกณฑ์การตัดสิน 
          ต้องผ่ำนกำรประเมินในแต่ละด้ำนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 60  และได้คะแนนรวมทั้ง  2 ด้ำนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
 8.1 ในกำรจัดล ำดับที่จะพิจำรณำจำกผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ 
 8.2 หำกคะแนน(ตำมข้อ8.1)เท่ำกันจะพิจำรณำเรียงล ำดบัที่สูงกว่ำจำกผู้ทีไ่ด้คะแนนประเมินจำกของ 6.1และ6.2  
ตำมล ำดับ   
           8.3 หำกคะแนน(ตำมข้อ 8.1, 8.2) เท่ำกัน  จะพิจำรณำผู้ที่มำสมัครก่อนอยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 
 
9. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมำตำมล ำดับ  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ยะลำ   หมู่ที่ 1  ต ำบลบุดี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดยะลำ  หรือเว็ปไซต์  www.swyl.ac.th  ภำยในวันที่  24  
มีนำคม   2560                       
10. การจัดท าสัญญาจ้าง 

10.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ  จะรับรำยงำนตัวผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรตำม
ข้อ 9  เท่ำกับจ ำนวนต ำแหน่งว่ำง  ในวันที่  27  มีนำคม   2560                       

10.2 หำกตรวจสอบพบว่ำ  เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด จะไม่พิจำรณำท ำสัญญำจ้ำงหรือยกเลิก 
สัญญำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

10.3 ผู้ได้รับกำรเลือกสรรไม่สำมำรถไปรำยงำนตัว ปฏบิัติหน้ำที่ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนดจะหมดสิทธิ์ได้รบักำรท ำ
สัญญำจำ้งเปน็ลูกจ้ำงชั่วครำว  ตำมโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้   

 
ประกำศ ณ วันที่   6  มีนำคม  พ.ศ.  2560 

 
 
 

                                                                 ( นำยธนู นูนน้อย ) 
                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๕ 
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ก าหนดการรับสมัครบุคคล 

เพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้   

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 
 

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

        6-12  มีนำคม   2560      - ประกำศรับสมัคร 
             13 – 17   มีนำคม  2560       - รับสมัคร        
                     20  มีนำคม   2560                      - ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
                     22  มีนำคม   2560                      - ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร 
                     24  มีนำคม   2560                      - ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
                     27  มีนำคม   2560                      - รำยงำนตัว   
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หลักสูตรการเลือกสรรเลือก 
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

ในต าแหน่ง  ผู้ฝึกสอนกีฬำ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา   
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ลงวันที่  6  มีนาคม  2560) 

…………………………………………………………………………… 
6.1 สอบภำคควำมรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   

6.1.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป   50 คะแนน 
   6.1.1.1 นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
   6.1.1.2 กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร 

- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  พ.ศ. 2537 

6.1.1.3 จิตวิทยำกำรศึกษำ 
6.1.1.4 สังคมเศรษฐกิจ  กำรเมือง  กำรศึกษำ  และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 

6.1.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง  50 คะแนน 
6.1.2.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกีฬำฟุตบอล 
6.1.2.2 จิตวิทยำกำรเป็นโค้ชและทฤษฎีกำรโค้ช 
6.1.2.3 จิตวิทยำกำรกีฬำ 
6.1.2.4 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
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หลักสูตรการเลือกสรรเลือก 
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

ในต าแหน่ง  ครดู้ำนวิชำกำร (คณิตศำสตร์) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา   

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ลงวันที่  6  มีนาคม  2560) 

…………………………………………………………………………… 
6.1 สอบภำคควำมรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   

6.1.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป   50 คะแนน 
   6.1.1.1 นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
   6.1.1.2 กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร 

- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.  2546      

                                          และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.  2547   

                                          และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- กฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เก่ียวข้องโดยตรงกับส ำนักงำน 

                                          คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
6.1.1.3 สังคมเศรษฐกิจ  กำรเมือง  กำรศึกษำ  และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 

6.1.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง  50 คะแนน 
6.1.2.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ  
 - หลักสูตร 

- กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ 
- กำรวัดและประเมินผล 
- สื่อกำรเรียนรู้ 

6.1.2.2 ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 


