
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

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

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เป็น ลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน  2  อัตรา ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งท่ีรับสมัคร  
       1.1 ครู พ่ีเลี้ยงเด็ก  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน ๑ อัตรา  
ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
  1.2 แม่บ้าน สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน ๑ อัตรา  
ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 
  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร   
       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 ผู้ทีส่มัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบรกิาร จะตอ้งมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี ้
  (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 จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ สามารถปฏิบัติงาน

ตามขอบเขตงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ 
๓.  การรับสมัคร 
     ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตั้งแต่

วันที่ ๒2 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน ๒๕๖3 ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - 
๑๕.๓๐ น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 
 
  
 
 
 
 

   /๔.  หลักฐานท่ีจะต้องยื่นในวันสมัคร... 
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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  
     ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก ในวันที่  15 มิ ถุนายน ๒๕๖3 ณ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หรือโทรสอบถามได้ที่ 054-237399 ต่อ 1017, 1027 , ๐๖๓- ๕๑๖๔๗๙๖ หรอื
ทางเว็บไซต์  www.lpru.ac.th , www.satit.lpru.ac.th 

๖.  การสอบคัดเลือก 
       ก าหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามตารางการสอบคัดเลือกที่แนบท้ายประกาศ 

๗.  การประกาศผลการคัดเลือก 
      ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖3  ทางเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง   www.satit.lpru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่  054-237399 ต่อ  1017, 1027 ,  
๐๖๓- ๕๑๖๔๗๙๖ 

๘. การรายงานตัวและการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัววันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖3  และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 

วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖3  ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่หน่วยงานก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
๙. การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ก าหนด (ระยะเวลาการท าสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

                         ประกาศ ณ วันที่    21   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

     
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา เหลม่ตระกูล) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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(ภาคผนวก) 
 

รายละเอียดขอบเขตงาน 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 

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

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานในด้านการดูแลและการเลี้ยงเด็ก ระดับเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการตามวัยอันสมควร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานเป็น
ครูพี่เลี้ยง ช่วยครูประจ าช้ันจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กให้ได้รับการพัฒนาตาม
ความเหมาะสมของวัย อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ของหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

     1. ดูแลท าความสะอาด จัดเตรียมสถานที่เลี้ยงดู และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด 
     2. ร่วมกับครูประจ าช้ัน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กให้ได้รับการพัฒนาตาม
ความเหมาะสมของวัย และตามมาตรฐานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ก าหนด 
     3. เลี้ยงดู ดูแลเด็กด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และคอยสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัย  
     4. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิที่ตามเป้าหมาย 
     ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับช้ันม.๖ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาปฐมวัย 
๒. มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
รายละเอียดการสอบคัดเลือก  

วัน/เวลา 
สอบคัดเลือก 

วิชาท่ีสอบคัดเลือก สถานท่ีสอบคัดเลือก 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖3 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  

 
สอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) อาคารแผนกอนบุาล  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 



 
 

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 

 
รายละเอียดการสอบคัดเลือก  

วัน/เวลา 
สอบคัดเลือก 

วิชาท่ีสอบคัดเลือก สถานท่ีสอบคัดเลือก 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖3 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  

 
สอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) อาคารแผนกอนบุาล  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 

 
 


