
 
 
 
 
 

      ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต 

      
 

 ด้วยโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความประสงค์จะรับ
สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา 
 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิต 
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ชื่อต าแหน่ง  หน่วยงานที่บรรจุ  ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ  อัตราค่าตอบแทน  คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ   
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ๒.  คุณสมบัติผู้สมัคร 
  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบสองปีบริบูรณ์ 
   (๓)  เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข 
  ๒.๒  ลักษณะต้องห้าม 
   (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
   (๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 
   (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอื่น 
   (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

/(๘) เคยถูก... 
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   (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

   (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 

   (๑๐)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 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 ๑๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
ในวันและเวลาราชการ  
  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๒๑๐๖๙๐  
 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๔.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อย 
  ๔.๒  ปริญญาบัตร และ/หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ/หรือ ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 
ฉบับส าเนา ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติว่าส าเร็จการศึกษา  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๔.๕  ใบส าคัญและส าเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๖  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
๑ ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๑ รูป 
  ๔.๗  หลักฐานการผ่านหรือไดร้ับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (ฉบับส าเนา) จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๘  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ.อ. 
  ๔.๙  ใบประกอบวิชาชีพครู 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่ก าหนดไว้ในวันสมัคร พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ 
  

 ๕.  วัน เวลา สถานที่สอบ  
  โรงเรียนจะจัดสอบแข่งขัน ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ งานธุรการ  
อาคารสาธิต ๑ ชั้น ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  

/๖. วิธีการ... 
 

http://www.wpm.ac.th/
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 ๖.  วิธีการสอบแข่งขัน 
  โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะด าเนินการคัดเลือกผู้ สมัครเป็น
อาจารย์สาธิต โดยวิธีการสอบแข่งขัน 
  ๖.๑  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
   -  วิธีประเมิน โดยการทดสอบข้อเขียน เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  ๖.๒  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)  
   -  วิธีการประเมิน โดยการทดสอบข้อเขียน เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก          
ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง 
  ๖.๓  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
   -  วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ 
 

 ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

 ๘.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ งานธุรการ 
อาคารสาธิต ๑ ชั้น ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ หรือทางเว็บไซต์ www.wpm.ac.th 
  

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
 
 

   (นายสุธีร์  ค าแก้ว)                            
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์สาธิต 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

หน่วยงานที่บรรจุ  โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จ านวน  ๑ ต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งอาจารย์สาธิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ อัตรา 
 
อัตราค่าตอบแทน   
 ปริญญาตรี  เดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท 
   
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๑.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาท่ี ก.พ.รับรอง 
 ๒.  อายุไม่เกิน ๓๐ ปี 
 ๓.  มีใบประกอบวิชาชีพครู 
 ๔.  มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและ
วิชาชีพ การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
 
 
 
 



ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ต าแหน่งอาจารย์สาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

วุฒิ/สาขาวิชาที่ใช้สมัคร....................................................................... 
 
 
 
 

 
 
1.  ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือ-สกุล  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .......................................................... สมัครต าแหน่ง  ........................................................ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้.......................................................................................... 
.................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................... 
E – mail  Address................................................................................. 

วัน/เดือน/ป ีเกิด 
.................................................. 

อาย ุ
................................................ 

สถานท่ีเกิด 
.................................................. 

เชื้อชาติ 
................................................ 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................................ 
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด................................... 
วันเดือนปีท่ีออกบัตร..............................หมดอายุวันท่ี............................. 

สถานภาพสมรส 
.................................................. 

สัญชาต ิ
................................................ 

การรับราชการทหาร 
.................................................. 

ศาสนา 
................................................ 

อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่(อยาก)ออกจากงาน................................................................................................................................................................................... 

 

2.  ข้อมูลการศึกษา   (กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียดจากคณุวุฒิขั้นสูงสุดลงไป) 
ปี  พ.ศ. 

สาขาวิชา/วิชาเอก 
วุฒิการศึกษา 

(ตัวย่อ) 
สถานศึกษา เกรดเฉลี่ย 

จาก ถึง 
      

    
      

    
      

    
      

    
 

หลักสูตรเพ่ิมเติม           การฝึกอบรม 
 
 
 

 

 

3.  ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน  (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าในช่วง  3  ปีหลัง) 
ปี  พ.ศ. ช่ือและที่อยู่ 

ของหน่วยงาน 
ต าแหน่งงานและ 

หน้าท่ีโดยย่อ 
เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

จาก ถึง 
      
      
      
      
      

 

ล าดับที่............ 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

ข้อแนะน า    1)  โปรดอ่านข้อความให้ละเอียดก่อนกรอกข้อความในใบสมัคร 
     2)  กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง  โดยละเอียด  ช่องใดท่ีไม่ต้องการระบุข้อความให้ขีด  (-)  ลงในช่องว่าง 
     3)  หากปรากฏว่ามีข้อความในใบสมัครไม่เป็นความจริง  มหาวทิยาลัยจะถือว่าไมม่ีสิทธิสอบ หรือถ้าทราบภายหลัง 
          จะพิจารณาเลิกจ้าง 



- 2 - 
โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง  3  ปี  (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ  และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ  เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้อย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.  ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุขื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือ 
     เพ่ือน 

ช่ือและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 
    
    
    
    
    

 

บัตรประกันสังคมเลขที ่          
 
6.  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครจริง 
 ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง  ให้ถือเป็น
หลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันท ี โดยข้าพเจ้าไม่มีสิทธ์ิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้ 
  

                                                                                     ลายมือช่ือ...........................................................................ผู้สมัคร 
 

   (.........................................................................) 
 

                                            ยื่นใบสมัครวันที่..........เดือน..................................พ.ศ............... 
 
 

        ได้ตรวจสอบภาพถ่ายตัวจริง  หลักฐานคุณวุฒิการศึกษาและ 
บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
เป็นบุคคลเดียวกัน 
 

ลงช่ือ........................................................................เจ้าหน้าที่ 
                (.......................................................................) 

ได้ตรวจสอบคณุสมบตัิทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า 
       มีสิทธิสอบ  โดยมีคุณสมบัตคิรบถ้วนสมบูรณ์ตามประกาศรับสมัครจริง       
       ไม่มีสิทธิสอบ  เนื่องจาก................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

................................................. กรรมการ    ........................................... กรรมการ 
(........................................................)       (........................................................) 

 

     ได้รับช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจ านวน ................... บาท   
เรียบร้อยแล้ว 
 ลงช่ือ...............................................................เจา้หน้าท่ีการเงิน  
 

                                                            (...............................................................) 
                          .............../.............../................ 


	ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน อาจารย์สาธิต (กล
	ใบสมัคร ตำแหน่งอาจารย์สาธิต

