ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุม่ งานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน
-------------------------------------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อกำร
สรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ประเภทพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 ประกำศคณะกรรมกำร
บริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร
และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2552 คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2559 เรื่อง กำรมอบอำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทน
เกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร และหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ว 1214
ลงวันที่ 27 ตุลำคม 2559 เรื่อง กรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำรรอบที่ 4 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563,
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรสรรหำและบริหำร
อัตรำกำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงประกำศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน บริหำรทั่วไป
1.2 ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
1.3 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ เป็นครูผู้สอน
ในสถำนศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนำผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
(4) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) ปฏิบัติงำนประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนำผู้เรียน
ตำมศักยภำพ
(6) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมทีผ่ ู้บังคับบัญชำมอบหมำย
1.4 อัตราว่าง ครูผู้สอน คุณวุฒิ/กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก สังคมศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ
โรงเรียนอนุบำลจรูญลองรัตนำคำร อำเภอลอง จังหวัดแพร่
1.5 ค่าตอบแทน 18,000 บำท /เดือน
/1.6 สิทธิประโยชน์ ...

-21.6 สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547
1.7 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตำมสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560
1.8 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่กำรบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ จนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ.2535
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
อื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและกำรเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญำจ้ำงจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน หรือลูกจ้ำงของ
รำชกำรท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ
ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553 มำยื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) เป็นผู้สำเรจจกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำวุฒิปริญญำตรี คุณวุฒิ/กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
สังคมศึกษำ หรือปริญญำตรีทำงอื่นที่เกี่ยวกับสำขำสังคมศึกษำ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติ
สำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจไม่หลังจำกวันเปิด
รับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ำย รำยละเอียด คุณวุฒิ/กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก สังคมศึกษำ แนบท้ำยประกำศนี้
(2) มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นหลักฐำนที่คุรุสภำเป็นผู้ออกให้ ไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ำยและยังไม่หมดอำยุ
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-33. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ศูนย์พัฒนำวิชำกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 พฤษภำคม 2560 ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลำ
รำชกำร
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 × 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ำย
ครำวเดียวกัน ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
(2) สำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ (พร้อมต้นฉบับจริง) ดังนี้ สำเนำปริญญำบัตร และสำเนำระเบียน
แสดงผลกำรเรียน ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่ำงละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเรจจ
กำรศึกษำและได้อนุมัติจำกผู้มีอำนำจภำยในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 พฤษภำคม 2560 กรณีที่ไม่สำมำรถ
นำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุ
สำขำวิชำที่สำเรจจกำรศึกษำ และวันที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัคร
มำยื่นแทนกจได้
(3) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ซึ่งออกโดยคุรุสภำ
(4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน อย่ำงละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถำนพยำบำลของทำงรำชกำรไม่เกิน 1 เดือน
(6) หลักฐำนอื่น เช่น ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐำนใน
กำรสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนำ อย่ำงละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนำถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิ
ของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและ
กำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ภำยในวันที่ 2 มิถุนำยน 2560 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำแพร่ เขต 2 และ ทำงเวจบไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2
www.phrae2.go.th
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-45. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมิน ด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
คะแนนเต็ม
ภำค ก. ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้
100
เฉพำะตำแหน่ง

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

ภำค ข. ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ประเมินประวัติ
และผลงำน หรือประสบกำรณ์
รวม

สอบสัมภำษณ์
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6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 จะดำเนินกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ
วัน เดือน ปี
วันที่ 8 มิถุนำยน 2560

วันที่ 9 มิถุนำยน 2560

เวลำ
09.00 – 12.00 น.

กำรสอบ
ภำค ก. ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
09.0 0 น. เป็นต้นไป ภำค ข. ควำมเหมำะสมกับ
ตำแหน่ง ประเมินประวัติ
และผลงำน หรือประสบกำรณ์
(สอบสัมภำษณ์)

สถำนที่สอบ
จะแจ้งให้ทรำบ
พร้อมกับประกำศ
รำยชื่อผู้มีสิทธิ
หรือไม่มีสิทธิ
เข้ำสอบ

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ทผี่ ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภำคไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับ กำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ จำกผู้ได้คะแนนมำกไปหำน้อย หำกคะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนน ภำค ก.
ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง มำกกว่ำ อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ ถ้ำคะแนน
ยังเท่ำกันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสรรหำและ
กำรเลือกสรรตำมลำดับคะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย ภำยในวันที่ 13 มิถุนำยน 2560 ณ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 และทำงเวจบไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่
เขต 2 www.phrae2.go.th
/9. เงื่อนไข...

-59. เงื่อนไขการจ้าง และการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง
9.1 ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ในลำดับที่ 1 จะได้รับกำรจัดทำสัญญำจ้ำง ให้มำรำยงำนตัว
ณ ศูนย์พัฒนำวิชำกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ในวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 เวลำ 09.00 น. โดยเริ่มจ้ำงตั้งแต่วันที่จัดทำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ 30 กันยำยน
2560
9.2 กำรเรียกตัวครั้งต่อไป หำกมีตำแหน่งว่ำง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2
จะเรียกตัวเรียงลำดับที่ ตำมประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร โดยวิธีส่งจดหมำยลงทะเบียนตอบรับ ตำมที่อยู่
ในใบสมัครก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ 10 วัน
9.3 กำรยกเลิกผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรร
9.3.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง
9.3.2 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวตำมวัน เวลำที่กำหนด
9.3.3 ผู้นั้นไม่มำทำสัญญำจ้ำงตำมกำหนด
9.3.4 กรณีตรวจสอบภำยหลังพบว่ำผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 จะยกเลิกสัญญำจ้ำงและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
9.4 ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้มีกำหนด 2 ปี โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนด นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงำน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2560

(นำยสุรศักดิ์ ปำเฮ)
รองผู้อำนวยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2

ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน
(แนบท้ำยประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2560)
ที่

กาหนดการดาเนินการ

1 ประกำศรับสมัคร

วัน / เดือน / ปี
วันที่ 15 พฤษภำคม 2560

สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนำวิชำกำร
สพป. แพร่ เขต 2
อำเภอสูงเม่น
www.phrae2.go.th

2 รับสมัคร

วันที่ 22 - 30 พฤษภำคม 2560
(ในวันและเวลำรำชกำร)

3 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับ
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ

วันที่ 2 มิถุนำยน 2560

ศูนย์พัฒนำวิชำกำร
สพป. แพร่ เขต 2
อำเภอสูงเม่น
ศูนย์พัฒนำวิชำกำร
สพป. แพร่ เขต 2
อำเภอสูงเม่น
www.phrae2.go.th

4 ดำเนินกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ

สถำนทีส่ อบจะแจ้งให้ทรำบ
พร้อมกับประกำศรำยชื่อผู้มี
สิทธิหรือไม่มีสิทธิเข้ำสอบ

สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
ภาค ก. ควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไป
และควำมรูค้ วำมสำมำรถที่ใช้
เฉพำะตำแหน่ง

วันที่ 8 มิถุนำยน 2560
เวลำ 09.00 – 12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ภาค ข. ควำมเหมำะสมกับ
ตำแหน่ง ประเมินประวัติ
และผลงำน หรือประสบกำรณ์
5 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำ
และเลือกสรร

วันที่ 9 มิถุนำยน 2560
เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 13 มิถุนำยน 2560

ศูนย์พัฒนำวิชำกำร
สพป. แพร่ เขต 2
อำเภอสูงเม่น
www.phrae2.go.th

6 รำยงำนตัวและจัดทำสัญญำจ้ำง

วันที่ 16 มิถุนำยน 2560

ศูนย์พัฒนำวิชำกำร
สพป. แพร่ เขต 2
อำเภอสูงเม่น

รายละเอียดตาแหน่งและคุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา ที่รับสมัคร

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
(แนบท้ำยประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2560)
ตาแหน่ง

คุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

ครูผู้สอน กลุ่มวิชำเอก สังคมศึกษำ
ได้รับคุณวุฒปิ ริญญำตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สำขำวิชำเอก
1. สังคมศึกษำ
2. กำรสอนสังคมศึกษำ
3. กำรสอนสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
4. สำขำวิชำสังคมศึกษำ
5. ประวัติศำสตร์
6. กำรสอนประวัติศำสตร์
7. ภูมิศำสตร์
8. กำรสอนภูมิศำสตร์
9. ไทยคดีศึกษำ
10. สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ
11. กำรพัฒนำชุมชน
12. พัฒนำชุมชน
13. รัฐประศำสนศำสตร์/บริหำรรัฐกิจ
14. รัฐศำสตร์(กำรปกครอง)
15. ปรัชญำ/ศำสนำ
16. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกในแบบคู่
ที่มีวิชำเอกตำมข้อ 1-15

อัตรา
เงินเดือน

สถานศึกษา

จานวน
อัตราที่
ประกาศ
รับสมัคร

18,000

โรงเรียนอนุบำล
จรูญลองรัตนำคำร
อำเภอลอง
จังหวัดแพร่

1 อัตรำ

