ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนง ครูผูสอน
----------------------------------------------ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนง ครูผูสอน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรือ่ ง หลักเกณฑวิธีการและเงือ่ นไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจาง
ของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว 629 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่
28 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนง ครูผสู อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงานและรายละเอียดการจางงาน
1.1 กลุมงาน บริหารทั่วไป
1.2 ชื่อตําแหนง ครูผสู อน
1.3 อัตราวาง จํานวน 3 อัตรา รายละเอียดคุณวุฒิ ตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
1.3.1 กลุมวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดศาลาดิน อําเภอวิเศษชัยชาญ
1.3.2 กลุมวิชาเอกวิทยาศาสตร โรงเรียนวัดไทรยนโิ ครธาราม อําเภอไชโย
1.3.3 กลุมวิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนวัดแปดแกว อําเภอวิเศษชัยชาญ
1.4 ขอบขายที่จะตองปฏิบัติ
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเ รียนดวยวิธกี ารที่
หลากหลาย โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
2) จัดอบรมสัง่ สอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ รียนใหมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
5) ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมพัฒนาผูเ รียนตาม
ศักยภาพ
6) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
1.5 คาตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท (หนึง่ หมื่นแปดพันบาทถวน)
1.6 สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1.7 ระยะเวลาจาง ตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาจาง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
(ถามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจางพนักงานราชการตอเนื่องตามกรอบอัตรากําลังจะทําการ
ตอสัญญาจางพนักงานราชการรายเดิมที่มผี ลการปฏิบัติงานผานเกณฑการประเมิน)

-22. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เปนผูม ีคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิม่ เติม โดยอนุโลม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ.2549 ดังนี้
5.1 โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีร่ ังเกียจแกสงั คม
5.2 วัณโรคในระยะติดตอ
5.3 โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีร่ ังเกียจแกสังคม
5.4 โรคติดยาเสพติดใหโทษ
5.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสัง่ พัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สาหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ

-32.1.2 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต หรือนักบวช
หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการ
หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง
ของสวนทองถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1) เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกําหนด
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุมวิชาหรือ
ทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปดรับสมัคร (ซึ่งจะตองไดรบั อนุมัตจิ ากผูม ีอํานาจอนุมัตไิ มหลังวันเปดรับสมัครวันสุดทาย)
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกใหเพือ่ ปฏิบัตหิ นาที่สอน (ที่ยังไมหมดอายุ)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ระหวางวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ 2560
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว โดยถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร จํานวน 3 รูป
2) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
จํานวน 1 ชุด
3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกตรงตามประกาศ
รับสมัคร หากเปนฉบับภาษาอังกฤษ ใหแนบฉบับแปลเปนภาษาไทย (Transcript of Records) ดวย
เพื่อใชในการตรวจสอบ เนื้อหาวิชา
จํานวน 1 ชุด
4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ถามี)
จํานวน 1 ชุด
5) สําเนาบัตรประชาชน
จํานวน 1 ชุด
6) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ชุด
7) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานทีใ่ ชแสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเพือ่ ปฏิบัตหิ นาทีส่ อน (ที่ยังไมหมดอายุ)
จํานวน 1 ชุด
8) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม
ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ.2549
จํานวน 1 ชุด
9) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี)
จํานวน 1 ชุด
ทั้งนี้หลักฐานตาม ขอ 2) – 9) ใหนําฉบับจริงมาเพือ่ ตรวจสอบและรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ โดยใหผูสมัคร
เขียนคํารับรองสําเนาวา สําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย

-43.3 คาธรรมเนียม
3.3.1 ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท
3.3.2 เมื่อไดประกาศรายชื่อใหมีสทิ ธิเ์ ขารับการสรรหาและเลือกสรรแลว จะไมคืน
เงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบให ไมวากรณีใด ๆ เวนแตมกี ารยกเลิกการสอบ เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการ
ดําเนินการสอบ โดยจะจายคืนเงินคาธรรมเนียมแกผสู มัครเฉพาะผูที่ไมไดมสี วนเกี่ยวของกับการทุจริต หรือให
มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกครั้งใหม โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมสอบ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวาเปนผูม ีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทัง้ ยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส มัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒกิ ารศึกษาไมตรงตาม
คุณวุฒิของตําแหนงทีส่ มัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมสี ิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัครและ
การไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
จะไมคืนคาธรรมเนียนการสมัครสอบ
4 การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขารับการสรรหาและ
เลือกสรร ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง หรือทางเว็บไซต http://www.atg.obec.go.th/
5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผสู อน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
6. วัน เวลาสรรหาและเลือกสรร
จะทําการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ ตามกําหนดการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
150 คะแนน
วันเสารที่ 18 กุมภาพันธ 2560
ภาค ก
เวลา 14.00 – 16.00 น.
ความรูความสามารถทั่วไป และ
100 คะแนน สอบขอเขียน
ความสามารถเฉพาะตําแหนง
วันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ 2560 ภาค ข
เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
50 คะแนน
สอบสัมภาษณ
สําหรับสถานที่สอบจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิเ์ ขารับการสรรหาและเลือกสรร

-57. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการสรรหาและเลือกสรรตองเปนผูส อบไดคะแนนแตละภาคไมนอยกวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับ
จากผูส อบไดคะแนนรวมทุกภาค จากผูไดคะแนนมากไปหานอย แยกตามสาขา/วิชาเอก กรณีที่ไดคะแนนรวม
เทากันใหผูที่ไดคะแนนภาค ก (สอบขอเขียน) มากกวาเปนผูอ ยูในลําดับที่ดกี วา หากคะแนนภาค ก เทากัน
ใหพิจารณาผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท ี่อยูล ําดับที่ดีกวา
8. การประกาศรายชื่อ ผูผานการสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
และทางเว็บไซต http://www.atg.obec.go.th/ และจะขึ้นบัญชีผผู านการสรรหาไวไมเกิน 2 ป นับตั้งแต
วันประกาศขึ้นบัญชี หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการหรือเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
9. การยกเลิกบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมือ่ ผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
9.1 ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนง
9.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
9.3 ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง
9.4 บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
9.5 มีการประกาศขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาในตําแหนงเดียวกัน ครั้งใหมแลว
9.6 ผูนั้นไมอาจปฏิบัติหนาทีร่ าชการ ตามวันที่กําหนดได
9.7 ตรวจสอบพบภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
9.8 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสัง่ เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
10. การทําสัญญาจาง
10.1 การเรียกตัวผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางครัง้ แรก จะใชประกาศ
ขึ้นบัญชีผูไดรบั การสรรหาและเลือกสรร เปนการเรียกตัวมาทําสัญญาจาง จึงเปนหนาที่ของผูเขารับการสรรหา
และเลือกสรรทุกคนที่จะตองทราบประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร

-610.2 การเรียกตัวครัง้ ตอ ๆ ไป สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะมีหนังสือเรียกตัว
ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรโดยตรงเปนรายบุคคล กอนวันที่รายงานตัวไมนอยกวาสิบวัน นับตั้งแตประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณียตนทางตามทีอ่ ยูที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร
10.3 หากภายหลังตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานที่นํามาสมัครเปนเอกสารเท็จ หรือเปน
ผูขาดคุณสมบัติ ตามทีก่ ําหนดในประกาศรับสมัคร จะไมไดรบั การพิจารณาจาง หรือสัง่ เลิกจางแลวแตกรณี
โดยไมมีเงือ่ นไขใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง ผูที่ไดรับการสรรหาและเลือกสรรซึ่งไดรบั การจางเปนพนักงานราชการแลว ไมมีขอผูกพัน
ใด ๆ ที่จะนําไปสูก ารบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

(นายสุดใจ มอญรัต)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560)
******************
ภาค ก (สอบขอเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. ความรูความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
ใหทดสอบความรอบรู ความสามารถทั่วไป และระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ ดวยการ
สอบขอเขียน ดังนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณบานเมืองปจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ
1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเด็ก
1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
1.4.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
1.4.8 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ ง แนวทางการดําเนินการ
ทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
1.5 ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษพื้นฐานทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงานราชการ ตําแหนงครูผสู อน
2. ความสามารถเฉพาะตําแหนง (50 คะแนน)
2.1. ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (25 คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบ
ขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
2.1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.1.2 หลักการสอนที่เนนการสอนคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียน
เปนสําคัญ
2.1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2.1.4 การพัฒนาผูเรียน

-22.1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1.6 การวิจัยทางการศึกษา
2.1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2.1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง
2.2 ความรูความสามารถเกี่ยวกับกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (25 คะแนน) ใหทดสอบ
โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรูในเนื้อหากลุมวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก
ภาค ข (ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ใหประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ โดยประเมินตามรายละเอียดองคประกอบ ดังนี้
1. ประวัติสวนตัวและการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา
3. วุฒิภาวะทางอารมณ
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ
.........................................................................

รายละเอียดคุณวุฒิ กลุม วิชาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560)
******************
1.กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) ภาษาอังกฤษ
(2) การสอนภาษาอังกฤษ
(3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
(4) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
(5) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
(6) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(7) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(8) ภาษาอังกฤษชั้นสูง
(9) วรรณคดีภาษาอังกฤษ
(10) วรรณคดีอังกฤษ
(10) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
(11) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(12) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(13) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(14) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
(15) การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
2.กลุมวิชาวิทยาศาสตร ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) วิทยาศาสตร
(2) วิทยาศาสตรทั่วไป
(3) การสอนวิทยาศาสตร
(4) การสอนวิทยาศาสตรทั่วไป
(5) วิทยาศาสตรศึกษา
(6) การสอนวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
(7) วิทยาศาสตรและสิง่ แวดลอม
(8) วิทยาศาสตรชีวภาพ
(9) วิทยาศาสตรกายภาพ
(10) เคมี
(11) ชีววิทยา
(12) ชีววิทยาศึกษา
(13) ชีววิทยาประยุกต
(14) การสอนชีววิทยา
(15) ชีววิทยาทั่วไป
(16) การสอนชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษา
(17) จุลชีววิทยา
(18) ฟสิกส
(19) การสอนฟสกิ ส
(20) การสอนฟสกิ ส ระดับมัธยมศึกษา
(21) ฟสิกสประยุกต

-23.กลุมวิชาปฐมวัย ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) ปฐมวัย
(2) การปฐมวัย
(3) การศึกษาปฐมวัย
(4) ปฐมวัยศึกษา
(5) การอนุบาล
(6) อนุบาลศึกษา
(7) การอนุบาลศึกษา
(8) การศึกษาอนุบาล
อนี่ง สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ที่ประกาศ
รับสมัคร ใหถือวาเปนเอกตรงตามประกาศรับสมัคร และกลุมวิชาเอก ใหรวมถึงคุณวุฒิปริญญา สาขาวิชาเอก ที่
เรียกชื่ออยางอื่นในกลุมวิชาหรือทางดังกลาว ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
กรณีผสู มัครนําหลักฐานการศึกษาที่มิไดระบุสาขาวิชาเอกทีศ่ ึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจาก
ประกาศรับสมัคร ใหนับจํานวนหนวยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript (ฉบับภาษาไทยเทานั้น) ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ดังนี้
1.ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 5 ป ตองศึกษาเนือ้ หาวิชา
นั้น ๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป หลักสูตรตอเนื่อง ตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ
ในระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา 20 หนวยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมเกิน 10 หนวยกิต
รวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ทั้งนี้ แตละเนือ้ หาวิชาที่ศึกษาตามขอ 1 และ 2 จะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด C
ในการนับหนวยกิตรายวิชา ใหสถาบันการศึกษาเปนผูรับรองรายวิชาที่ตรงกับกลุมสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ

