
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ต าแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ประเภทเฉพาะกิจ 

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

          ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๕ อัตรา  
อาศัยอ านาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วัน
ศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบให้มีการด าเนินสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ประเภทเฉพาะกิจ สัญญาจ้าง ๑ ปี จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
          พนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จ านวน  ๕  
อัตรา  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลม ดังนี้ 
               ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
    ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
    ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์    
    ๒.๑.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในวิชาเอกที่ก าหนดในข้อ ๑ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา  
    ๒.๑.๔ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุภายในวันรับ
สมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 
   ๒.๑.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ๒.๑.๖ ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้   

              ๒.๒  ลักษณะต้องห้าม 
                   ๒.๒.๑ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
                   ๒.๒.๒ เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ.  
                   ๒.๒.๓ เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือกฎหมายอ่ืน   

/๒.๒.๔ เป็น... 



- ๒ – 
                   ๒.๒.๔ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                   ๒.๒.๕ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                   ๒.๒.๖ เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๒.๗ เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

           ๒.๒.๘ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
           ๒.๒.๙ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น 
           ๒.๒.๑๐ เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

อนึ่ง  ส าหรับพระภิกษุสามเณรทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ  ไม่รับสมัครสอบแข่งขันและไม่
อาจให้เข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี   
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลง
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

   ๒.๓  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
 ๒.๓.๑  เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ตาม
รายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ โดยต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษา  ภายในวันปิดรับสมัคร 
ทั้งนี้ คุณวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องเป็นคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(ก.พ.อ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิ  กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก าหนด   

๓.  การรับสมัคร 
                ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://satit.lru.ac.th/th/
หรือรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ห้องส านักงานบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่  ๒๙ กันยายน – ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ/เว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ)์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๔๕๐๐๙  

๔.  หลักฐานที่จะต้องน าไปย่ืนในวันสมัคร  
  ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
  ๔.๒ ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแล้ว  
และใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  หากส าเร็จการศึกษาในหลายระดับ เช่น ระดับปริญญาตรี / 
ปริญญาโท /ปริญญาเอก  ให้แนบมาทุกระดับ  อย่างละ  ๑  ชุด 
  ๔.๓ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ 
  ๔.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ    
  ๔.๖ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  จ านวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
  ๔.๗ ส าเนาทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
   

/๔.๘ รูปถ่าย... 
 



- ๓ – 
             ๔.๘ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายใน 
ครั้งเดียวกันทั้งหมด)  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป 
  ๔.๙  ส าเนาเอกสารการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ๑  ฉบับ   
  ๔.๑๐ หนังส ืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู ้ม ีอ านาจสั ่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุ  
เมื่อสอบได้ ส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   
  ๔.๑๑ ส าเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
  ๔.๑๒ หนังสือรับรองประสบการณ์  (ถ้ามี) 
  ๔.๑๓ หนงัสือรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการ (ก.พ.อ.) กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ   

 ๔.๑๔ ใบรับรองแพทย์ทางสุขภาพกายจากโรงพยาบาลของรัฐ  อายุไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันที่ยื่นสมัคร   
                    ทั้งนี้  เอกสารข้อ ๔.๑๐ และข้อ ๔.๑๔ ให้น าฉบับจริงมาเท่านั้น 

๕.  ผู้สมัครที่มีสิทธิสอบแข่งขัน 
 ๕.๑ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร          
สอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ๕.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันในครั้งนี้ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
             ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ๒๐๐ บาท 
             โดยให้ผู้สมัครสอบช าระเงิน ณ ฝ่ายการเงินของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในวันยื่นเอกสาร
การสมัครและเม่ือช าระเงินแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขัน และก าหนดวัน เวลา
สถานที่สอบและก าหนดการสอบทาง https://satit.lru.ac.th/th/ หรือโทรสอบถามได้ที ่๐๔๒ – ๘๔๕๐๐๙ 

/๕.  สอบ.... 
 

ล าดับที ่ รายการ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
๑ รับสมัคร    ๒๙  กันยายน –  

๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
เว้นวันหยุดราชการ/ 
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔  
๓ สอบภาคความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาค

ความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอกที่สมัคร 
๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๔ - สถานที่และเวลาสอบ

จะแจ้งในประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

๔ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทาง
สาขาหรือวิชาเอกท่ีสมัคร 

๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔  

https://satit.lru.ac.th/th/


- ๔ - 

๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
 โดยวิธีการสอบภาคความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอกท่ี
สมัครและภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒  

๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
             ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
และเมื่อเฉลี่ยทุกภาครวมทั้งสิ้นต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบผ่านภาค
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอกที่สมัคร 

๑๐.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
             โรงเร ียนสาธ ิตมหาว ิทยาล ัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื ่อผู ้สอบผ่านการแข่งข ันได ้ ทาง 
https://satit.lru.ac.th/th/ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนน
รวมเท่ากันให้พิจารณาค่าคะแนนที ่ส ูงกว่าในภาคความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้
ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอกที่สมัครและล าดับเลขประจ าตัวสอบก่อนตามล าดับ และขึ้นบัญชีไว้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันขึ้นบัญชี 
 ในกรณีที่มีการประกาศสอบแข่งขันต าแหน่งเดียวกันนี้ อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ใหม่แล้ว ในขณะที่ระยะเวลาในการขึ้นบัญชีของผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งนั้นไม่ครบก าหนด ให้ถือว่า  
การประกาศสอบแข่งขันครั้งใหม่เป็นการยกเลิกบัญชีที่ยังไม่ครบก าหนดนั้นนับแต่วันที่ประกาศสอบแข่งขันครั้งใหม่ 

๑๑.  การรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างและการเริ่มปฏิบัติงาน 
  ให้ผู ้ที ่สอบแข่งขันได้ ตามประกาศผลการสอบแข่งขันมารายงานตัวและเริ ่มปฏิบัติงานในวัน
จันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานบริหารงานบุคคล ส านักงานบริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามข้อบังคับที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก าหนด 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการแข่งขันหรือมีพฤติกรรมท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่า
หลงเชื่อและแจ้งใหโ้รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทราบด้วย  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                                                   

                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์  อนันทราวัน) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

ล าดับที ่ รายการ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
๕ สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

(สอบสัมภาษณ์) 
๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ - สถานที่และเวลา

สอบจะแจ้งใน
ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบสัมภาษณ์ 

๖ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็น
พนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
สายผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 

๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔  

๗ รายงานตัวและปฏิบัติงาน ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  

https://satit.lru.ac.th/th/


เอกสารแนบท้ายหมายเลข  ๑ 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ต าแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประเภทเฉพาะกิจ 
............................................................................. 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อต าแหน่ง คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน จ านวน 
หมาย
เหตุ 

๑ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/สาขาวิชาฟิสิกส์  
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่
หมดอายุ 

ระดับ 
ปริญญาตรี ๔ ปี 
๑๕,๐๐๐ /
ปริญญาตรี ๕ ปี 
๑๖,๔๖๐ 

 
๑ 

 

๒ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา / สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ / หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่
หมดอายุ 

ระดับ 
ปริญญาตรี ๔ ปี 
๑๕,๐๐๐ /
ปริญญาตรี ๕ ปี 
๑๖,๔๖๐ 

 
๑ 

 

๓ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสังคมศึกษา / สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา / สาขาวิชาสังคมศาสตร์ / หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่
หมดอายุ 

ระดับ 
ปริญญาตรี ๔ ปี 
๑๕,๐๐๐ /
ปริญญาตรี ๕ ปี 
๑๖,๔๖๐ 

 
๑ 

 

๔ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา / สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ / หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่
หมดอายุ 

ระดับ 
ปริญญาตรี ๔ ปี 
๑๕,๐๐๐ /
ปริญญาตรี ๕ ปี 
๑๖,๔๖๐ 

 
๑ 

 

๕ 
 
 
 

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาไทย / สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย / สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร / หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่
หมดอายุ 

ระดับ 
ปริญญาตรี ๔ ปี 
๑๕,๐๐๐ /
ปริญญาตรี ๕ ปี 
๑๖,๔๖๐ 

 
๑ 

 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข  ๒ 
 

หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ต าแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประเภทเฉพาะกิจ  
…………………………………………………………………………… 

๑.  หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

รายการ คะแนน คะแนนรวม ผ่านเกณฑ์ (คะแนน) 

๑.๑  สอบภาคความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอกที่สมัคร 
        ๑.๑.๑  ความรู้ความสามารถทางสาขาหรือ
วิชาเอกที่สมัคร   

๑๐๐ 
๒๐๐ ๑๒๐ 

        ๑.๑.๒  ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู   ๑๐๐ 

๑.๒  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   

      ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างานโดยการสัมภาษณ์  
ทดสอบการสอน  

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๖๐ 

รวมคะแนน ๓๐๐ ๑๘๐ 

 
 
 

 


