ประกาศโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
--------------------------------ด้วยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
บุคลากรประจาตามสัญญาจ้าง จานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ครู สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง จานวน ๑ อัตรา ๆ เงินเดือนละ ๑๖,๖๙๐
บาท
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๕) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
(๖) เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามประกาศนี้
(๗) ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค ฑ.ศ. ๒๕๔๗
(๘) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง
(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม
(๑๐) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๑) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบตาแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
/๓. หลักสูตรกำรสอบ…

-๒๓. หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน ประกอบด้วย
๓.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๓.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก
๓.๓ สอบสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๓.๔ ทดสอบภาคปฏิบัติ (การสอน)
๔. กำรรับสมัคร
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคาร
โอฬารโรจน์ หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
๕. หลักฐำนที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
๕.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
๕.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง)
๕.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (พร้อมฉบับจริง)
๕.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๕.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๕.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน
๕.๖ สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
๕.๗ สาเนาใบสาคัญการสมรส - ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี)
๕.๘ สาเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการตรวจคัดเลือกรับราชการทหารหรือ ร.ด.
๕.๙ หนังสือรับรองการทางาน (ถ้ามี)
๕.๑๐ ใบรับรองแพทย์
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ป้ายประกาศ
รับ สมัครงานการเจ้าหน้ าที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หรือโทรสอบถามได้ที่
๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๖ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th
๗. กำรสอบคัดเลือก
ก าหนดการสอบคั ด เลื อ กในวั น ที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ น ต้ น ไป
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง รายละเอียดการสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
๘. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลื อกภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๒ ณ ป้ ายประกาศรับสมัค ร
งานการเจ้ า หน้ า ที่ กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง หรื อ โทรสอบถามได้ ที่
๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๖ หรื อทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th ผู้ ที่ ผ่ านเกณฑ์ การสอบคัด เลื อกจะต้องได้
คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ แต่รวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
/๙. กำรรำยงำนตัว…

-๓๙. กำรรำยงำนตัวและกำรปฏิบัติงำน
ให้ ผู้ ที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ ม ารายงาน และเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๖ ๒
ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
๑๐. กำรทำสัญญำจ้ำง
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กาหนด (ระยะเวลาการทาสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

/(ภาคผนวก)…

-๔(ภาคผนวก)
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
----------------------------------ชื่อตำแหน่ง

ครู สั งกั ด โรงเรี ย นสาธิต มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง อั ต ราเงิน เดื อ น ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท
จานวน ๑ อัตรา

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการ
ชั้ น เรี ย น พั ฒ นาผู้ เรี ย น อบรมบ่ ม นิ สั ย ให้ ผู้ เรีย นมี วินั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะอั นพึ งประสงค์
ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนสาธิต ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมมือกันพัฒนาผุ้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(๑) สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
(๒) ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ทักษะคุร
ลักษณะประจาวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สาคัญตามหลักสูตร
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๔) สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้
(๕) วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ที่ ห ลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน
๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
(๑) สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒ นาผู้เรียน
เสริ มแรงให้ ผู้ เรีย นมี ความมั่น ใจในการพั ฒ นาตนเองเต็ม ตามศักยภาพ เกิ ดแรงบั นดาลใจ มี ความสุ ข มีความ
ปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดาเนิ น การตามระบบดูแลช่วยเหลื อผู้ เรียน โดยใช้ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับผู้ เรียน
รายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
(๓) อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี
งาม
(๔) จัดทาข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจาชั้นเรียนหรือเอกสารประจาวิชา เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
/๓. ด้ำนกำรพัฒนำ…

-๕๓. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
(๑) จัดทาแผนพัฒนาตนเอง และดาเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(๒) มีส่วนร่วมและหรือเป็นผู้นาทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(๓) น าความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะที่ ได้ จ ากการพั ฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ มาพั ฒ นา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสานึก ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ สาขา
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก/โทประถมศึกษา หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
๒. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.พ. กาหนด หรือ ก.ค.ศ.
๓. มีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน
ขอบข่ำยกำรปฏิบัติงำน
๑. ทาหน้าที่ครูผู้สอน/ครูประจาชั้น
๒. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
รำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก
วัน/เวลำ
สอบคัดเลือก
๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชำที่สอบคัดเลือก

ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)
(๑๐๐ คะแนน)
ประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ทดลองสอน)
(๑๐๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์และประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
(๑๐๐ คะแนน)

สถำนที่สอบคัดเลือก
รายละเอียดจะแจ้ง
ในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

