
 
ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
--------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต    2    ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ     ประเภทพนักงานราชการทั่วไป    ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ   พ.ศ.  2547  ลงวันที่  13   มกราคม   2547   ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ   เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ   แบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ    ลงวันที่   5   กุมภาพันธ์    2547    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ    ลงวันที่   5  เดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ.  2547   และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่   1626/2551     ลงวันที่   22    เดือนธันวาคม   
พ.ศ.   2551   เรื่อง    การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ    จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน ที่เปดิรับสมัครเพื่อเลือกสรร 
  1.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ต าแหน่งครูผู้สอน  วิชาเอกคณิตศาสตร์  จ านวน  1  อัตรา     
             อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท   
     สิทธิประโยชน์  ตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.  2547 
  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบตัิ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  
  1)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
                          ที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 2)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสตูร 
 3)  ปฏิบัติงานวชิาการของสถานศึกษา 
 4)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5)  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
           6)  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเ้รียน  เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี 
               ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7)  ปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่้บังคบับัญชามอบหมาย 

 2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลอืกสรร 
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดงันี้ 
    1)  สัญชาติไทย 
    2)  มีอายุไม่ต่ ากวา่สบิแปดป ี
    3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิัติหนา้ที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน     
                             ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยโรค  พ.ศ.  2549 

             5)  ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง    หรือเจ้าหน้าที ่
                  ในพรรคการเมือง                

    6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
         เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
                             ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสงัคม 
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7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

2.2.1  ต าแหน่ง  ครูผู้สอน 
 1)  เป็นผู้ทีไ่ด้รับวฒุิปริญญาตร ี  สาขาวชิาเอกตามประกาศนี ้
 2)  เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา  หรือ 
          ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา    
 3)  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546 

 3.  การรับสมัคร 
  3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร   ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง     ได้ทีโ่รงเรียนวชิรธรรมสาธิต    1253    
ซอยสุขุมวิท  101/1   แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร    โทร.  02-3616692, 02-3931650   ต่อ  724  
ตั้งแต่วันที่   12 ตุลาคม   2558  ถึงวันที่  20  ตุลาคม 2558  เวลา  08.30  -  16.30  น. ( ในวันและเวลาราชการ  )    
สามารถดูรายละเอียดนี้  ได้ทางเว็ปไซต์    http:// www.wt.ac.th     

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมคัร 
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า  ขนาด  1.5  x  2  นิ้ว  โดยถ่าย 

ไม่เกิน  6  เดือน  (นับถึงวนัทีป่ดิรับสมัคร)  จ านวน  1  รูป 
2) ส าเนาประกาศนียบัตร  ปริญญาบัตร  วุฒบิัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวา่ 

เป็นผู้มีคุณวฒุิการศึกษาตรงกับวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร   จ านวนอย่างละ  1 ฉบับ โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมตัิภายในวันปิดรับสมัคร   

3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบสภาครู    
      และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546    จ านวน  1  ฉบับ 
4) ส าเนาบัตรประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
5) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่นใบส าคัญการสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล   
     จ านวนอย่างละ 1 ฉบบั 
6) ใบรับรองแพทย์  ฉบับจริง ซึง่ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน 

                          ทั้งนี้   ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสาร   หลักฐานทุกฉบบั 
 4.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป      
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง    และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมกับ
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน    ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร    ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ    หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ   อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้    

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  21 ตุลาคม 
2558  ณ   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    และทางเว็ปไซต์    http:// www.wt.ac.th   

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ   ในวันที่   29 ตุลาคม 2558  ตามหลักสูตรที่                  

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตก าหนด 

http://www.wt.ac.th/
http://www.wt.ac.th/
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7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต      จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดบัคะแนนสอบจากมากไปน้อย  
ภายในวันที่   30  ตุลาคม 2558  ณ     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     และทางเว็ปไซต์    http:// www.wt.ac.th 
โดยขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  1  ปี   นบัตั้งแต่วันที่ประกาศผลการเลือกสรร    

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรล าดับที่  1   ไปรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง เร่ิมปฏิบัติงานในวันที่ 2  พฤศจิกายน 

2558   ณ   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เลขที่  1253   ซอยสุขุมวิท 101/1   แขวงบางจาก   เขตพระโขนง  ในวันที่   2 
พฤศจิกายน 2558     เวลา 08.30  น.   
 
  ประกาศ     ณ    วันที่   5    ตลุาคม     พ.ศ.  2558 

                                                                                   
(  นางวรรณี   บุญประเสริฐ  ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.wt.ac.th/
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ปฏิทินการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ลงวันที่    5    ตุลาคม     พ.ศ.  2558) 

 
ขั้นตอน กิจกรม วันด าเนินการ จ านวนวัน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประกาศรับสมัคร 5 - 9 ตุลาคม 2558 5 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
2 ด าเนินการรับสมัคร 12 - 20 ตุลาคม 2558 7 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรร 21  ตุลาคม 2558 1 โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

4 ด าเนินการเลือกสรร 29  ตุลาคม 2558 1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

5 ประกาศผลการเลือกสรร 30  ตุลาคม 2558 1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

6 ผู้ผ่านการเลือกสรรท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ 2  พฤศจิกายน 2558 1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 


