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ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

------------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่  ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริการพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  ๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน 
ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  

 (๑)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(๒)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๓)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(๕)  ปฏิบัติงานในโรงเรียนประจ า 
(๖)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

      อัตราว่าง   จ านวน ๒ อัตรา   
                                ซ่ึงต้องการกลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา ๑   อัตรา  กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์   ๑  อัตรา 
      ค่าตอบแทน    เดือนละ ๑๘,๐๐๐  บาท 
      สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
      ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน  ๒๕๖2 

 

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งครูผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป   
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘  ปี 
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 



๒ 
 

 (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรค
การเมือง 
 (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า ความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 
 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  
  หมายเหตุ  คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์ เข้ารับการ
เลือกสรร ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส มัคร
ถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้  ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย               
            

   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 (๑)  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรองแ ละก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่ เปิดรับ
สมัคร 
 (๒)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือน
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๖ 
 (๓)  สามารถท าการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ 
 (๔)  สามารถดูแลนักเรียนประจ าตามคุณลักษณะโรงเรียนด้อยโอกาสได้  
 

 ๓. การรับสมัคร 
   ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  16-๒4 ตุลาคม ๒๕61 เว้นวันหยุดราชการ 
 ๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 

 (๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript)  และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ      
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่ าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น า หนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรวุฒิปริญญาตรี ซ่ึงต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

 (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
 (๔)   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๕)   หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล    
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายส าเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 



๓ 
 

 (๖)  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
 (๗)  ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมออก 

ให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย    
  ทั้งนี้ ให้ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ โดยผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 ๓.๓  ค่าธรรมเนียมสอบ 
                 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท เม่ือสมัคร
สอบแล้ว ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้อง
ด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 

 ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
          ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่ มีความผิดพลาด  อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ คัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   และ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
 

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามสาขาวิชาเอกที่
เปิดรับสมัคร ภายในวันที่  ๒5 ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ทางเว็บไซต์  
www.rpk45.ac.th และติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๔๕๗-๙๒๔๑ 

   
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

                 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ๕๐ สอบข้อเขียน 
ข. ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ๕๐ สอบข้อเขียน 
ค. ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา ๕๐ สัมภาษณ์ 

รวมคะแนนท้ังส้ิน ๑๕๐  
 หมายเหตุ รายละเอียดหลักสูตรการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้ 
  
๖.  ตารางการประเมินสมรรถนะ 

วัน เดือน ปี / เวลา สมรรถนะ สถานท่ี 
 26 ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน 
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

๑๐.๑๐ -๑๑.๑๐  น. ภาค ข. ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ภาค ค. ความสามารถในการปฏิบัติงานและ

ประสบการณ์ท่ีผ่าน (สัมภาษณ์)  
ปฏิบัติการสอน การใช้เทคโนโลยีในการสอน 

 



๔ 
 

๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ ด้านไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐  และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และผ่านการประเมินการใช้เทคโนโลยีในการสอน 

 

๘.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายในวันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๕๙   
ณ โร งเรียนรา ชประชานุ เครา ะห์ ๔๕ ทางเว็ บไซ ด์ www.rpk45.ac.th และสอบถา มทา งโทร ศัพท์  หมา ยเลข                         

๐-๓๔๕๗-๙๒๔๑ โดยจะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อยตามล าดับ 
        ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์) 
มากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่
ได้ล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า 
หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ทั้งนี้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันที่ประกาศรับสมัครในต าแหน่งและ
วิชาเอกที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  

 

 ๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
        ผู้ผ่านการเลือกสรรและอยู่ในล าดับที่ ที่จะท าสัญญาจ้าง จะต้องท าสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน   
ราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี  เม่ือมีการเรียกท าสัญญาจ้าง 
 
    ประกาศ  ณ วันที่  ๕ ตุลาคม  ๒๕61 
 
 
 
 

        (นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  ต าแหน่งครูผู้สอน 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม ๒561) 

 
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประเมินโดยวิธีสอบข้อเขียน 
๑. ความรอบรู้ (๓๐ คะแนน) ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑.๑  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 ๑.๒  นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 ๑.๓  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑.๔  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 ๑.๕  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
  ๑.๕.๑  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (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  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ๑.๕.๗  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
๒. ความสามารถท่ัวไป (๒๐ คะแนน) ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๒.๑  ความสามารถด้านตัวเลข  ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเก่ียวกับ 
   ตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 
 ๒.๒  ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การ  
   ตีความ การขยายความ การเรียงความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
 ๒.๓  ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและ 
   อุปมาอุปไมย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
ภาค ข. สมรรถนะความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
๑. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (๑๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 ๑.๑  หลักการศึกษา 
 ๑.๒  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 ๑.๓  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑.๔  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 ๑.๕  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
๒. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก (๓๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนในเนื้อหาวิชาเอก 
๓. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพครู (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  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๓.๘  ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ 
 ๓.๙  การจัดการความรู้ 
 ๓.๑๐ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 
ภาค ค. ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ท่ีผ่านมา (๕๐ คะแนน)  โดยการปฏิบัติการสอน
และวิธีการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา 
 ๒.  บุคลิกภาพ 
 ๓.  การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 ๔.  การมีปฏิสัมพันธ์ 
 ๕. การปฏิบัติการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

  วันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕61    ประกาศรับสมัคร 
  วันที่  ๑6 ตุลาคม ๒4 ตุลาคม ๒๕61             รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ) 
  ภายในวันที ่๒5 ตุลาคม ๒๕61   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
  วันที่ ๒6 ตุลาคม ๒๕61    ประเมินสมรรถนะ 
  ภายในวันที่ 29 ตุลาคม  ๒๕61   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  วันที่..................................................   ท าสัญญาจ้างและปฏิบัติราชการ 
 
 

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



๘ 
 

รายละเอียดคุณวุฒิและสาขาวิชาท่ีใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
เพ่ือสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานราชการ 

ต าแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี 
................................................ 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  ต าแหน่ง ครูผู้สอน  ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ สาขาวิชาเอก 

1. คอมพิวเตอร์ 

2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

7. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 

8. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

9. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

10. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

11. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 

12. คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 

14. เทคโนโลยีการศึกษา 

15. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

16. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

17. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

18. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 

19. คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 

20. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

21. สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 1 – 20 

หมายเหตุ วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซ่ึง ก.ค.ศ.รับรอง 
 
 
 
 
 



๙ 
 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้สอน  ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ สาขาวิชาเอก 
 
1. การพัฒนาสังคม               2. การสอนพระพุทธศาสนา                3. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

4. การสอนสังคมศึกษา           5. การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 6. จริยศาสตร์ศึกษา  

7. จริยศึกษา                       8. ธรรมนิเทศ                                 9. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

10. บาลีพุทธศาสตร์              11. โบราณคดี                                12. ประชากรและการพัฒนา  

13. ประชากรศึกษา              14. ประวัติศาสตร์                             15. ประวัติศาสตร์ศิลปะ  

16. ปรัชญา                        17. ปรัชญาและศาสนา                       18. พระพุทธศาสนา  

19. พุทธจิตวิทยา                 20. พุทธศาสตร์                                21. ภูมิศาสตร์  

22. ภูมิศาสตร์แผนที่              23. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         24. รัฐประศาสนศาสตร์  

25. รัฐศาสตร์                      26. วัฒนธรรมศึกษา                          27. ศาสนศึกษา 

28. ศาสนา                         29. ศาสนาเปรียบเทียบ                      30. ศาสนาศึกษา 

31. สังคมศึกษา                    32. สังคมวิทยา 

หมายเหตุ วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซ่ึง ก.ค.ศ.รับรอง 

 

 

 

 
        (นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 


