
 
 

 

 

 

ประกาศโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏลำปาง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร 

คร้ังที ่๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

--------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น

บุคลากรประจำตามสัญญาจ้าง (งบจ้างเหมาบริการ) สัญญาจ้าง ๖ เดือน (๑ ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563) 
จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้ 

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครครูอตัราจ้าง 

         ๑.๑ ครูระดับประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑ อัตรา 

เงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท รายละเอียดดังแนบท้าย 

 

  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร   

       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

  (๑) มสีัญชาติไทย 

    (๒) มีอายุไม่ต่ำกวา่ยีส่ิบปีบริบูรณ์และไม่เกินสีส่ิบปบีรบิูรณ์ 

  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๔) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

  (๕) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

  (๖) เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามประกาศนี ้

  (๗) ไม่เป็นผู้พกิารมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ไรค้วามสามารถ หรอืจิต

ฟั่นเฟือน ไมส่มประกอบ หรอืไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  (๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจ้าหน้าที่

พรรคในการเมือง 

  (๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถงึที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน

เป็นที่รังเกยีจของสังคม 

  (๑๐) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรัฐ

หรอืองค์การระหว่างประเทศ 

  (๑๑) ไม่เป็นพระภิกษุ หรอืสามเณร นักพรต นักบวช 

 

    

    / ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง… 
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  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

            ผู้สมัครสอบตำแหนง่ใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามรายละเอยีด

แนบท้ายประกาศรับสมัครนี ้

๓.  หลักสูตรการสอบแข่งขนั  ประกอบด้วย 

            ๓.๑  ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป 

            ๓.๒  ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะวิชาเอก  

            ๓.๓  สอบสมัภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง่  

            ๓.๔  ทดสอบภาคปฏิบัติ (การสอน)  

๔.  การรับสมัคร 

     ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑9 - ๒๔ 

กันยายน ๒๕๖๒ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

๕.  หลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร 

  ๕.๑   ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณแ์ล้ว 

  ๕.๒   สำเนาใบปรญิญาบัตร ใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ (พรอ้มฉบับจริง)  

 ๕.๓   สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครู หรอืหนังสือรับรองสิทธิ์ทีอ่อกโดยคุรุสภา หรอื

ใบอนุญาตปฏิบตัิการสอน (พรอ้มฉบับจริง) 

  ๕.๓   รูปถ่ายขนาด  ๑  นิว้  หรอื  ๒  นิว้  จำนวน  ๑  รูป     

  ๕.๔   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          

 ๕.๕   สำเนาทะเบียนบ้าน  

 ๕.๖   สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถา้มี) 

 ๕.๗   สำเนาใบสำคัญการสมรส - ใบสำคัญการหย่า (ถา้มี) 

 ๕.๘   สำเนาหลักฐานการผ่านหรอืได้รับการยกเว้นการตรวจคัดเลือกรับราชการทหารหรอื ร.ด. 

 ๕.๙   หนงัสอืรับรองการทำงาน (ถา้มี) 

 ๕.๑๐  ใบรับรองแพทย ์  

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือก  

     การประกาศรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์สอบคัดเล ือก ภายในว ันท ี่  ๒๕ ก ันยายน ๒๕๖๒ ทางเว ็บไซต์   

www.satit.lpru.ac.th หรอืโทรสอบถามได้ที่ 054-237399 ต่อ 1017,1027 

๗.  การสอบคัดเลือก 

     กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดการสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้        

 

 

 

 

/๘.การประกาศผล… 
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๘.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

     ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์  www.satit.lpru.ac.th หรือ

โทรสอบถามได้ที่ 054-237399 ต่อ 1017,1027 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่

ต่ำกว่ารอ้ยละ ๕๐ แต่รวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ ๖๐ 

 

๙. การรายงานตัวและการปฏบิัติงาน 

 ให้ผูท้ี่สอบคัดเลือกได้มารายงานและเริม่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ถา้ไม่มารายงาน

ตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถอืว่าสละสิทธิ์ 

๑๐.  การทำสัญญาจ้าง 

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนด ดังรายละเอียดแนบท้าย 

                         ประกาศ ณ วนัที่   ๑๙    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

   

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกลู) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/(ภาคผนวก)… 
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 (ภาคผนวก) 

แนบท้ายประกาศโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร 

 คร้ังที่   ๑    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

----------------------------------- 

รายละเอียดและคุณสมบัติ ตำแหน่งครู อัตราจ้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
1. ชื่อตำแหน่ง  คร ูอัตราจ้าง(งบจ้างเหมาบริการ) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

อัตราเงินเดือน ๑๖,๖๙๐ บาท  จำนวน ๑ อัตรา  (ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา) 
 สัญญาจ้าง 6 เดือน (๑ ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 มีหน้าที ่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเร ียนการสอน ส่งเสริมการเร ียนรู ้ บริหารจัดการ 
ชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของโรงเรียนสาธิต ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพ่ือ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ๑.๑ สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
 ๑.๒  ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
 ๑.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู ้ และส่งเสริมการเรียนรู ้ด ้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๑.๔  สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.๕ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.๖  ศึกษา ว ิเคราะห์ ส ังเคราะห์ และหรือว ิจ ัย เพื ่อแก้ป ัญหาหรือพัฒนาการเร ียนร ู ้ท ี ่ส ่งผล 
ต่อคุณภาพผู้เรียน 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ๒.๑ สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิ ต และพัฒนาผู้เรียน เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความปลอดภัย และการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒ ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและ
ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.๓ อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม 
 ๒.๔ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั ้นเรียนหรือเอกสารประจำวิชา เพื ่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

/๓.ด้านการพัฒนาตนเอง… 
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 ๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  ๓.๑ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๓.๒ มีส่วนร่วมและหรือเป็นผู้นำทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  ๓.๓ นำความรู ้ ความสามารถ ทักษะที ่ได ้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
วิจัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ใน
สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา 
 ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ใน
สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา 

๒.  หากมีประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัย หรือมีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรี  
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

๓. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 

๔. เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ เพียรพยายาม และศรัทธาต่อแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 
รายละเอียดการสอบคัดเลือก  

วัน/เวลา 

สอบคัดเลือก 
วิชาที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก 

 

๒๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  

 

 

๑๓.๐๐ น. เปน็ต้นไป 

ประเมินความรูค้วามสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) 

(5๐ คะแนน) 

 

 

โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยั 

ราชภัฏลำปาง 
ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหนง่  

(5๐ คะแนน) 

สอบสมัภาษณ์และประเมนิแฟ้มสะสมผลงาน  

(5๐ คะแนน) 

ทดสอบภาคปฏิบัต ิ(ทดลองสอน)  

(5๐ คะแนน) 



 
                                                                                                                                                                     


