ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตาแหน่งครู ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
.......................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตาแหน่งครู จานวน ๑ อัตรา อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตาแหน่งครู จานวน ๑ อัตรา ดั งรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่ ง ครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ ประกอบกับพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 7 ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.1.4 ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้
2.2 ลักษณะต้องห้าม
2.2.1 เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
2.2.2 เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
2.2.3 เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2.2.4 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.2.5 เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.2.6 เป็นบุคคลล้มละลาย
2.2.7 เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/2.2.8 เคยถูกลงโทษ...

-22.2.8 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากรัฐ วิส าหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2.9 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2.2.10 เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
อนึ ่ง สาหรับ พระภิก ษุส ามเณร ไม่ ส ามารถสมัค รสอบแข่ง ขัน และไม่อ าจให้เ ข้า รับ การ
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่
นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538
2.3 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
เป็ น ผู้ มีวุ ฒิ ก ารศึก ษาตรงตามคุ ณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ ง ของผู้ มีสิ ทธิ ส มั ค รสอบปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ คุณวุฒิการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาต้องเป็นคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจ ารณารั บรองคุ ณวุฒิ กรณีผู้ ส าเร็จ การศึก ษาจากต่ า งประเทศ
อัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกาหนด
3. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารั บการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้ว ยตนเองได้ที่ งานบริ หารงานบุค คล
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม
๒๕๖๕ และจะประกาศการรั บ สมั ครดั งกล่ าวทาง www.lru.ac.th หรื อ โทรสอบถามได้ที่ เ บอร์โ ทรศั พท์
042 - 835224 ต่อ 411๓5 หรือ 411๑๕
4. หลักฐานที่จะต้องนาไปยื่นในวันสมัคร
4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
4.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมฉบับจริง ที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่าน
การพิจ ารณาอนุมัติจ ากสถานศึกษาหรือผู้ มีอานาจอย่างช้าภายในวันสุ ดท้ายของรับสมัครจึงจะถือว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลัก ฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบ
สมัครได้ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุ สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน จานวน 1 ชุด
๔.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู
(ซึ่งต้องนาใบประกอบวิชาชีพครูฉบับจริงมายื่นในวันรายงานตัว) จานวน 1 ฉบับ
4.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4.๖ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.๗ สาเนาทะเบียนสมรส จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.๘ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิว้ จานวน 3 รูป
4.๙ สาเนาเอกสารการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จานวน 1 ฉบับ
4.๑๐ หนัง สือ อนุญ าตจากหน่ว ยงานหรือ ผู ้มีอ านาจสั ่ง บรรจุใ ห้ม าสอบและยิน ดีใ ห้ม าบรรจุ
เมื่อสอบได้สาหรับข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ
หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี)
/4.1๑ ใบรับรอง…

-๓4.1๑ ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ อายุไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นสมัคร
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนาหลักฐานฉบับจริงมาแสดงและสาเนาหลักฐานต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
พร้อมกับลงลายมือชื่อกากับทุกฉบับ (ยกเว้น ข้อ 4.๑๐ และข้อ 4.1๑ ให้นาฉบับจริงมายื่นเท่านั้น)
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5.2 เป็ น หน้ า ที่ข องผู้ ส มั ค รที่ จ ะต้ อ งติ ด ตามประกาศต่ า ง ๆ เกี่ ยวกั บการสอบแข่ง ขั น ในครั้ ง นี้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครสอบจะต้องชาระเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวนเงิน ๒00 บาท ณ งานการเงิน
กองกลาง ส านั กงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เลย และเมื่อ ช าระเงิน ค่าธรรมเนียมสมัค รสอบแล้ ว
จะไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบแข่งขันและกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลยจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การ สอบแข่ ง ขั น และก าหนด
วัน เวลา สถานที่ ส อบ ทางเว็ บ ไซต์ ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย www.lru.ac.th หรือ โทรสอบถามได้ ที่
เบอร์โทรศัพท์ 042-835224-8 ต่อ 411๓5 หรือ 4111๕ รายละเอียดปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้จะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

/10. การประกาศ...

-๔10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันทาง www.lru.ac.th โดยเรียงลาดับจาก
ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาค่าคะแนนที่สูงกว่าใน
ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ล าดั บเลขประจ าตัวสอบก่อนตามล าดับ และบั ญชีรายชื่อดั งกล่ าวให้มี อันยกเลิ กหรือสิ้ นสุ ดไปเมื่อครบกาหนด
2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะอันเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๑๑. การรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง และการเริ่มปฏิบัติงาน
ผู้ ผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น ตามประกาศผลการสอบแข่ ง ขั น จะต้ อ งมารายงานและเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง าน
ในวัน ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานบริหารงานบุคคล สานักงานบริห ารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามข้อบังคับที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกาหนด
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ด้ ว ยความโปร่ ง ใส ยุ ติ ธ รรม และเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมทานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. 256๕

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตาแหน่งครู ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
....................................................
ลาดับที่
ชื่อตาแหน่ง/สังกัด
คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน
จานวน
1
ครู (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)
๑. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา ตรี - ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ๑ อัตรา
สาข าวิ ช าภ าษ าอั งกฤ ษ หรื อสา ขา วิ ช า ๑๕,๐๐๐ บาท
ภาษาอั ง กฤษศึ ก ษา หรื อ สาขาวิ ช าการสอน - ระดับปริญญาตรี ๕ ปี
ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๖,๔๖๐ บาท
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิช าชีพครูที่ยังไม่
หมดอายุ หรื อ หลั ก ฐานการขอขึ้ น ทะเบี ย น
ใบประกอบวิช าชีพครู (ซึ่งต้องนาใบประกอบ
วิชาชีพครูฉบับจริงมายื่นในวันรายงานตัว)
หมายเหตุ สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตาแหน่งครู ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
…………………………………..
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1.1 ภาษาไทย
1.2 ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
1.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
2. ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก (100 คะแนน)
2.1 ความรู้ความสามารถทางวิชาเอกตามตาแหน่งที่สมัคร
2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
ประเมิน ผู้ เข้าสอบเพื่อพิจ ารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่ ว นตั ว ประวั ติ
การศึกษา ประวัติการทางานโดยการสัมภาษณ์หรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ
…………………………………..

