
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
--------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ จ านวน  1  อัตรา ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งท่ีรับสมัคร  
       1.1 แม่บ้าน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน ๑ อัตรา ค่าจ้างรายเดือน 
เดือนละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 
  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร   
       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 ผู้ทีส่มัครเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ จะต้องมคุีณสมบัติทั่วไปดงันี ้
  (๑) มีสญัชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าย่ีสบิปบีรบิูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบรูณ์ 
 (๓) ไม่เป็นผูม้ีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
 (๕) ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในะระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้
โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคติดต่อร้ายแรงอื่น ๆ 

     ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
            ผู้สมัครสอบคัดเลือกในแต่ละต าแหน่ง จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสามารถปฏิบัติงาน

ตามขอบเขตงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ 
๓.  การรับสมัคร 
     ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตั้งแต่

วันที่ 17  - 21  กันยายน ๒๕๖3 ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  
(เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 
 
  
 

 
 
 
 

   /๔.  หลักฐานท่ีจะต้องยื่นในวันสมัคร... 
 



 
- ๒ - 

 
๔.  หลักฐานท่ีจะต้องยื่นในวันสมัคร 

  ๔.๑   ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
  ๔.๒   ส าเนาหลักฐานการศึกษา หรอืใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึง่ผ่านการอนุมัตผิล

จากสภามหาวิทยาลัยหรอืสถาบัน 
  ๔.๓   รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  หรือ  ๒  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป     
  ๔.๔   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน          
 ๔.๕   ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ๔.๖   ส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนช่ือ - สกุล (ถ้ามี) 
 ๔.๗   ส าเนาใบส าคัญการสมรส - ใบส าคัญการหย่า (ถ้าม)ี 
  

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 
     ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก ในวันที่  22 กันยายน ๒๕๖3 ณ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-237399 ต่อ 1027 หรือทางเว็บไซต์ 
www.satit.lpru.ac.th 

๖.  การสอบสัมภาษณ์ 
       ก าหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖3 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  

๗.  การประกาศผลการคัดเลือก 
    ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 25 กันยายน ๒๕๖3 ทางเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏล าปาง www.satit.lpru.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 054-237399 ต่อ 1027 หรือทางเว็บไซต์ 
www.satit.lpru.ac.th 

๘. การรายงานตัวและการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัววันที่ 28 กันยายน ๒๕๖3  และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 

วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖3  ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่หน่วยงานก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
๙. การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ก าหนด ( ระยะเวลาการท าสัญญาจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖4 ) 

                       ประกาศ ณ วันที่     16     กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

     
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา เหลม่ตระกูล) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓ - 

(ภาคผนวก) 
 

รายละเอียดขอบเขตงาน 
แม่บ้าน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
............................. 

การปฏิบัติงานรายวัน 
๑. เวลาปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
๒. ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องพักครู และห้องต่าง ๆ กวาดพื้นและถูพื้น ขัดเคลือบเงาในจุดที่จ าเป็น 
๓. รวบรวมเก็บเศษขยะลงถุงและมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนน าขยะไปทิ้ง                     
๔. ท าความสะอาดห้องน้ าด้วยการขัดถู ล้างห้องน้ า เครื่องสุขภัณฑ์ที่ประจ าในห้องน้ าทุกห้อง 
๕. จัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน พร้อมทั้งเก็บล้างภาชนะในห้องครัว 

และท าความสะอาดห้องครัว ห้องอาหาร หลังจากนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จแล้ว 
๖. ท างานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

การปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
๑. ปัดกวาดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนัง และซอกมุมต่าง ๆ 
๒. ท าความสะอาดกระจกหน้าต่าง บานประตูกระจกทุกบาน และบริเวณที่เป็นกระจกภายในอาคาร

ทั้งหมด 
๓. ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม 

 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๑. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับช้ันม.๖ หรือเทียบเท่า  
 ๒. มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 


