ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต
ด้วยโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความประสงค์จะรับ
สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต จานวน ๑ ตาแหน่ง ๑ อัตรา
อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง หน่วยงานที่บรรจุ ตาแหน่งที่จะบรรจุ อัตราค่าตอบแทน คุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ากว่ายี่สิบสองปีบริบูรณ์
(๓) เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
๒.๒ ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๒

(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์
www.wpm.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ และแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ให้ครบถ้วน ณ งานธุรการ อาคารสาธิต ๑ ชั้น ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ งานธุร การ ฝ่ ายบริ ห ารจั ด การโรงเรีย นมั ธ ยมสาธิ ต ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๒๑๐๖๙๐
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อย
๔.๒ ปริญญาบัตร และ/หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ/หรือ ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับสาเนา ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติว่าสาเร็จการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบสาคัญและสาเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๑ ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๑ รูป
๔.๗ หลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (ฉบับสาเนา) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๘ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ.อ.
๔.๙ ใบประกอบวิชาชีพครู
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่กาหนดไว้ในวันสมัคร พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องทุกฉบับ
๕. วัน เวลา สถานที่สอบ
โรงเรียนจะจัดสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ งานธุรการ
อาคารสาธิต ๑ ชั้น ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

๓

๖. วิธีการสอบแข่งขัน
โรงเรี ย นมั ธยมสาธิตฯ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนคร จะดาเนิ นการคัด เลื อ กผู้ ส มัค รเป็ น
อาจารย์สาธิต โดยวิธีการสอบแข่งขัน
๖.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
- วิธีประเมิน โดยการทดสอบข้อเขียน เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
๖.๒ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)
- วิ ธี ก ารประเมิ น โดยการทดสอบข้ อ เขี ย น เนื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าเอก
ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
๖.๓ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ถื อ ว่า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ านการสอบแข่ งขั น จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนในแต่ ล ะภาคไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ งานธุรการ
อาคารสาธิต ๑ ชั้น ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ หรือทางเว็บไซต์ www.wpm.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุธีร์ คาแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๔

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานที่บรรจุ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จานวน ๑ ตาแหน่ง
ตาแหน่งอาจารย์สาธิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
ปริญญาตรี เดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่
ก.พ.รับรอง
๒. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
๓. มีใบประกอบวิชาชีพครู
๔. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การเรีย นการสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิช าการและ
วิชาชีพ การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

