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ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
*********************
ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสั ญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่
11 กั น ยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริ การพนัก งานราชการ เรื่อ ง การกาหนดลั กษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา
กลุ่ ม วิช าเอกเกษตรกรรม กลุ่ มวิช าเอกอุ ตสาหกรรมศิล ป์ กลุ่ มวิ ช าเอกคหกรรม และกลุ่ ม วิช าเอก
ภาษาจีน
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕) ปฏิบัติงานในโรงเรียนประจา
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
จานวน 8 อัตรา
1. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
4. กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม 1 อัตรา
5. กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
6. กลุ่มวิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา
7. กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ ๑๘,000 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
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2. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งครูผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรรภายในระยะเวลาที่กาหนด และผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครถือเป็นที่สุด ผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้ ทั้งนี้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนงานราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535 ) มายื่นในวันสมัครด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง
และกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีวิชาเอกตรงตาม
อัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบ
วิชาชีพเสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546
(๓) สามารถทาการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
(๔) สามารถดูแลนักเรียนประจาตามคุณลักษณะโรงเรียนด้อยโอกาสได้
3. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบุคคล โรงเรียน
ราชประชานุ เ คราะห์ 45 จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2562 ถึ ง 30 สิ ง หาคม 2562
เวลา 09.-00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1*1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันที่รับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
(๒) สานวนระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ทีแ่ สดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
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ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมกับใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี
ซึ่งต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมถ่ายสาเนาจานวน ๑ ฉบับ
(๕) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ
(๖) หนังสือการรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
(๗) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้
ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
ทั้งนี้ ให้สาเนาหลักฐานทุกฉบับ โดยผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผูส้ มัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ สาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบ
แล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้อง
ดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่ว ไปและคุณสมบั ติเ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ งตรงตามประกาศรับ สมัครจริง และจะต้ องกรอกรายละเอี ยดต่ าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัคร
สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จะไม่คืนค่า ธรรมเนียมการสมัครสอบและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ
ไม่ได้
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตาม
สาขาวิช าเอกที่ เ ปิ ด รั บ สมัค ร ภายในวั น ที่ 30 สิ งหาคม 2562 ณ โรงเรีย นราชประชานุ เ คราะห์ 45 จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ทางเว็บไซต์ www.rpk45.ac.th และติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3457-9241
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและวีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
50
ข. ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
50
ค. ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา
50
รวมคะแนนทั้งสิ้น
150
หมายเหตุ รายละเอียดหลักสูตรการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
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๖. ตารางการประเมินสมรรถนะ
วัน เดือน ปี / เวลา
สมรรถนะ
1 กันยายน 2562
สอบข้อเขียน
09.00-10.00 น.
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
10.10-11.10 น.
ภาค ข. ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
13.00 น. เป็นต้นไป
ภาค ค. ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์ที่ผ่าน แฟ้มสะสมผลงานการ
สาธิตการปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ์

สถานที่
ห้องประชุมตะแบกนา อาคาร 5
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45
จังหวัดกาญจนบุรี

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละด้าน ต้องได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่
1 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ทางเว็บไซต์ www.rpk45.ac.th และ
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3457-9241 โดยจะเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อย
ตามลาดับ
ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรร มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
มากกว่า เป็นผู้ได้ลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็น
ผู้ทีได้ลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากัน ให้ได้ผู้ที่ได้คะแนนความรอบรู้ ความสามรถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ใน
ลาดับสูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ทั้งนี้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
หรือนับตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปวิชาเอกที่มีลักษณะงาน
เดียวกันใหม่นี้แล้วแต่กรณีตามดุลยพินิจของสถานศึกษา
๙. การจัดทาสัญญาจ้าง
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างวันที่ 2 กันยายน 2562 และปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45
จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

(นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

๕

ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
................................................................................
วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562
วันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 1 กันยายน 2562
วันที่ 1 กันยายน 2562
วันที่ 2 กันยายน 2562

- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
- ทาสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน

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

๖
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562)
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประเมินโดยวิธีสอบข้อเขียน
๑. ความรอบรู้ (๓๐ คะแนน) ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๔ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๕.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ.๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๕.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๕.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๕.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
๑.๕.๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
๑.๕.๖ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๕.๗ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๒. ความสามารถทั่วไป (๒๐ คะแนน) ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความ การเรียงความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและ
อุปมาอุปไมย

๗
ภาค ข. สมรรถนะความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา(๑๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ หลักการศึกษา
๑.๒ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๓ การจัดกระบวนการเรียนรู้
๑.๔ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๕ การวัดและการประเมินผลการศึกษา
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (๓๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนใน เนื้อหาวิชาเอก
๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (๑๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้
๓.๑ เจตคติต่อวิชาชีพ
๓.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๓ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
๓.๔ ความมีวินัยและการรักษาวินัย
๓.๕ ความเป็นพลเมืองดี
๓.๖ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
๓.๗ การทางานร่วมกับผู้อื่น
๓.๘ ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
๓.๙ การจัดการความรู้
๓.๑๐ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ภาค ค. ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา (๕๐ คะแนน) โดยประเมินจากแฟ้มสะสม
ผลงาน การสาธิตการปฏิบัติการสอน และวิธีการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
๑. แฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio)
2. การสาธิตการปฏิบัติการสอน
3. บุคลิกภาพ
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. การมีปฏิสัมพันธ์

๘
รายละเอียดคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เพื่อสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ
ตาแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ได้แก่
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 สถิติ
5 สถิติศาสตร์
7 คณิตศาสตร์ – เคมี
9 คณิตศาสตร์สถิติ
11 คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ได้แก่
1 ภาษาอังกฤษ
3 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
5 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
7 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
9 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
11 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
13 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
15 วรรณคดีอังกฤษ
17 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ได้แก่
1 การพัฒนาสังคม
3 การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
5 การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
7 จริยศึกษา
9 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
11 โบราณคดี
13 ประชากรศึกษา
15 ประวัติศาสตร์ศิลปะ
17 ปรัชญาและศาสนา
19 พุทธจิตวิทยา
21 ภูมิศาสตร์
23 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 รัฐศาสตร์
27 ศาสนศึกษา
29 ศาสนาเปรียบเทียบ
31 สังคมศึกษา
33 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2 การศึกษาคณิตศาสตร์
4 สถิติคณิตศาสตร์
6 สถิติประยุกต์
8 คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์
10 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
2 การสอนภาษาอังกฤษ
4 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
6 วรรณคดีภาษาอังกฤษ
8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
10 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
14 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
16 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
18 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
2 การสอนพระพุทธศาสนา
4 การสอนสังคมศึกษา
6 จริยศาสตร์ศึกษา
8 ธรรมนิเทศ
10 บาลีพุทธศาสตร์
12 ประชากรและการพัฒนา
14 ประวัติศาสตร์
16 ปรัชญา
18 พระพุทธศาสนา
20 พุทธศาสตร์
22 ภูมิศาสตร์แผนที่
24 รัฐประศาสนศาสตร์
26 วัฒนธรรมศึกษา
28 ศาสนา
30 ศาสนาศึกษา
32 สังคมวิทยา
34 สังคมศาสตร์

๙
35 สังคมศาสตร์การพัฒนา
37 การเมืองการปกครอง
39 มานุษยวิทยา
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม ได้แก่
1 เกษตรกรรม
3 เกษตรทั่วไป
5 เกษตรศาสตร์ทั่วไป
7 การเกษตร
9 พืชศาสตร์
11 เกษตรและสิ่งแวดล้อม
13 ไม้ผล
15 พืชไร่
17 พืชผัก
19 เทคโนโลยีการเกษตร
21 เกษตรสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แก่
1 อุตสาหกรรมศิลป์
3 วิศวกรรมอุตสาหการ
5 เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
7 เทคโนโลยีเซรามิค
9 เทคโนโลยีอุตสหการ
11 อุตสาหกรรมบริการ
13 วิศวกรรมโยธา
15 ช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา/สาขาวิชาเอกคหกรรม ได้แก่
1 คหกรรม
3 คหกรรมศาสตร์
5 คหกรรมศาสตร์ศึกษา
7 คหกรรมศาสตร์ (อาหาร – ผ้า)
9 คหกรรมศาสตร์ศิลป์
11 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาจีน ได้แก่
1 ภาษาจีน
3 ภาษาจีนศึกษา
5 การสอนภาษาจีนในฐานะต่างประเทศ

36 การพัฒนาชุมชน
38 การสอนประวัติศาสตร์
2 เกษตรศึกษา
4 เกษตรศาสตร์
6 คุรุศาสตร์เกษตร
8 พฤกษศาสตร์
10 พืชสวนประดับ
12 การผลิตพืช
14 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
16 พืชสวน
18 ส่งเสริมการเกษตร
20 วิทยาศาสตร์การเกษตร
2 อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา
4 อุตสาหกรรมเกษตร
6 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
8 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 วิศวกรรมไฟฟ้า
14 วิศวกรรมเครื่องกล
2 คหกรรมทั่วไป
4 ศึกษาศาสตร์ – คหกรรมศาสตร์
6 คหกรรมศิลป์
8 อาหารและโภชนาการ
10 โภชนาการชุมชน
12 คหกรรม (การงานพื้นฐานอาชีพ)
2 การสอนภาษาจีน
4 ภาษาจีนธุรกิจ

