
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖5 (ครั้งที่ 2) 
--------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก
เป็นบุคลากร (จ้างเหมาบริการ) จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร  
       1.1 พี่เลี้ยงเด็ก แผนกอนุบาล สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 1 อัตรา 
ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  
   
  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร   
       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 ผู้ที่สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
 (๕) ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้
โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคติดต่อร้ายแรงอ่ืน ๆ 

     ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
            ผู้สมัครสอบคัดเลือกในแต่ละต าแหน่ง จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ สามารถปฏิบัติงาน

ตามขอบเขตงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ 
 
๓.  การรับสมัคร 
     ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตั้งแต่

วันที่  7  -  17  มีนาคม ๒๕๖5  ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 
(เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 
  
 
 
 

   /2.  หลักฐานที่จะต้องย่ืนในวันสมัคร... 
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๔.  หลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร 

  ๔.๑   ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
  ๔.๒    ส าเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผล

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

๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 18  มีนาคม ๒๕๖5 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏล าปาง โทรสอบถามได้ที่ 054 - 237399 ต่อ 1027 เว็บไซต์ www.satit.lpru.ac.th หรือทาง Facebook 
๖.  การสอบคัดเลือก 

       ก าหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖5 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง รายละเอียดตามตารางการสอบคัดเลือกที่แนบท้ายประกาศ 

๗.  การประกาศผลการคัดเลือก 
     ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖5 ทางเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปาง โทรสอบถามได้ที ่054-237399 ตอ่ 1027 เว็บไซต์ www.satit.lpru.ac.th หรือทาง Facebook 
8. การรายงานตัวและการปฏิบัติงาน 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัววันที่  28 มีนาคม ๒๕๖5 และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 
วันที่ 1  เมษายน ๒๕๖5 ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่หน่วยงานก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

๙. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

ก าหนด (ระยะเวลาการท าสัญญาจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖5 - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) 

                         ประกาศ ณ วันที่    4    มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

     
            (อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   
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 (ภาคผนวก) 

 
รายละเอียดขอบเขตงาน 

 พี่เลี้ยงเด็ก 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

............................. 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานในด้านการดูแลและการเลี้ยงเด็ก ระดับเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาล เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการตามวัยอันสมควร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานเป็น
ครูพ่ีเลี้ยง ช่วยครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กให้ได้รับการพัฒนาตาม
ความเหมาะสมของวัย อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ของหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

     1. ดูแลท าความสะอาด จัดเตรียมสถานที่เลี้ยงดู และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด 
     2. ร่วมกับครูประจ าชั้น จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กให้ได้รับการพัฒนาตาม
ความเหมาะสมของวัย และตามมาตรฐานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ก าหนด 
     3. เลี้ยงดู ดูแลเด็กด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และคอยสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัย  
     4. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่ตามเป้าหมาย 
     ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นม.๖ หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี ทุกสาขา (ปริญญาตรี ทางการศึกษา   
สาขาวิชาปฐมวัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

๒. มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก  
วัน/เวลา 

สอบคัดเลือก 
วิชาที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก 

วันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖5 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  

สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 
อาคารแผนกอนุบาล  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

 
 
 
 



 
~ ๔ ~ 

 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง.................................แผนก.........................  
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

 
1. ชื่อ –สกุล (นาง/นาย/นางสาว).......................................................................ชื่อเล่น........................ 
2. เกิดวันที่..............เดือน..................................พ.ศ.......................อายุ.............ป.ี..........เดอืน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.............................................................................วิชาเอก................................................. ........ 
จากสถานศึกษา ...................................................................เมื่อวันที่..........เดือน.........................พ.ศ............... 
 4. ความรู้ความสามารถพิเศษ....................................................................................................... ...................... 
 5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
ออกให้ ณ อ าเภอ..................................จังหวัด..................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่............................ซอย............................หมู่ที่....................ต าบล...................................
อ าเภอ..........................จังหวดั............................รหัสไปรษณีย์............................โทร....................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่..................................ออกให้เมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ.............. 
    หมดอายุ เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.................. (ถ้ามี) 
9. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรยีน 
  ส าเนาบัตรประชาชน   
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนช่ือ/สกุล(ถ้ามี)  
  อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 
    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนีไ้ดต้รวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไมเ่ป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้นในการคดัเลือก 

 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัครสอบ 
               (....................................................) 

        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ................   
 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..............................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
    (.........................................................) 
วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคณุสมบตัิเนื่องจาก.............................................. 
ลงช่ือ............................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

 
 

 

 -     -      -   -  

รูปถ่าย 

 เลขที่สมัคร.................. 


