
 
 

 
 

    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ต าแหน่งครู ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

....................................................... 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าแหน่งครู จ านวน ๓ อัตรา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับสมัครบุคคล
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าแหน่งครู จ านวน ๓ อัตรา  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร   
     ต าแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน ๓ อัตรา  
                รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 7 ดังนี้ 
            2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 มีสัญชาติไทย 
  2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
  2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2.1.4 ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้   
            2.2  ลักษณะต้องห้าม 
 2.2.1  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 2.2.2  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ.  
 2.2.3  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547 
 2.2.4  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 2.2.5 เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 2.2.6 เป็นบุคคลล้มละลาย  
 2.2.7 เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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 2.2.8 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 2.2.9 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบญัญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547 
 2.2.10 เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
    อนึ่ง ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบแข่งขันและไม่อาจให้เข้ารับการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  ฝ่ายบริหาร ที่ 
นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2538 
  2.3  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
                  เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ คุณวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องเป็นคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิ กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่า งประเทศ  
อัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก าหนด 
3.  การรับสมัคร 
              ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  
และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าวทาง www.lru.ac.th หรือ โทรสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์   
042 - 835224 ตอ่ 411๓5 หรือ 411๑๕ 

4.  หลักฐานที่จะต้องน าไปย่ืนในวันสมัคร  
   4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
   4.2 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมฉบับจริง ที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากสถานศึกษาหรือผู้มีอ านาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของรับสมัครจึงจะถือว่าเป็น  
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบ
สมัครได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน  จ านวน  1  ชุด 
   ๔.๓ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู     
(ซึ่งต้องน าใบประกอบวิชาชีพครูฉบับจริงมายื่นในวันรายงานตัว)  จ านวน  1  ฉบับ 
 4.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
 4.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ   
 4.๖ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  จ านวน  1  ฉบับ  (ถ้ามี) 
 4.๗ ส าเนาทะเบียนสมรส  จ านวน  1  ฉบับ  (ถ้ามี) 
 4.๘ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)  ขนาด  1  นิว้  จ านวน  3  รูป 
 4.๙ ส าเนาเอกสารการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  1  ฉบับ   

  4.๑๐ หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู ้มีอ านาจสั ่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุ  
เมื่อสอบได้ส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี)   
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 4.1๑ ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ  อายุไม่เกิน  1  เดือน  นับถึงวันที่ยื่นสมัคร   

                    ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครน าหลักฐานฉบับจริงมาแสดงและส าเนาหลักฐานต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง
พร้อมกับลงลายมือชื่อก ากับทุกฉบับ (ยกเว้น ข้อ 4.๑๐ และข้อ 4.1๑ ให้น าฉบับจริงมายื่นเท่านั้น) 

5.  เงื่อนไขการรับสมัคร 
 5.1  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ  ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ   
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 5.2  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันในครั้งนี้ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

6.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
             ผู้สมัครสอบจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวนเงิน  ๒00  บาท ณ งานการเงิน
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว 
จะไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับสอบแข่งขันและก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการ สอบแข่งขัน และก าหนด 
วัน เวลา สถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th  หรือ โทรสอบถามได้ที่  
เบอร์โทรศัพท์ 042-835224-8 ต่อ 411๓5 หรือ 4111๕ รายละเอียดปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
    โดยวิธีการสอบดังนี้ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก และ 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข  2  

9.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านการสอบแข่งขันต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 
 
 
 

/10.  การประกาศ... 

ล าดับที่ รายการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
๑ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ        ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
๒ สอบข้อเขียน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
๓ ประกาศผลสอบข้อเขียน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
๔ สอบสัมภาษณ์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
๕ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
๖ รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
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10.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันทาง www.lru.ac.th โดยเรียงล าดับจาก
ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาค่าคะแนนที่สูงกว่าใน
ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ล าดับเลขประจ าตัวสอบก่อนตามล าดับ และบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้มีอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบก าหนด  
2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะอันเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๑๑. การรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง และการเริ่มปฏิบัติงาน 
 ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ตามประกาศผลการสอบแข่งขันจะต้องมารายงานและเริ่มปฏิบัติงาน 
ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานบริหารงานบุคคล ส านักงานบริหารโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามข้อบังคับท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก าหนด 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค            
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมท านองเดียวกันนี้        
โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖   มกราคม  พ.ศ.  256๖ 

 

                                         
                                                           (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์)  

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lru.ac.th/
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ต าแหน่งครู ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ลงวันที ่ ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

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

ล าดับที่ ชื่อต าแหน่ง/สังกัด คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน จ านวน 
1 คร ู(สอนวิชาวิทยาศาสตร์) 

 
    ๑ .  ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่
หมดอายุ หรือหลักฐานการขอขึ้นทะเบียน 
ใบประกอบวิชาชีพครู (ซึ่งต้องน าใบประกอบ
วิชาชีพครูฉบับจริงมายื่นในวันรายงานตัว) 

ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
๑๕,๐๐๐ บาท / 
ระดับปริญญาตรี ๕ ปี 
๑๖,๔๖๐ บาท 

 
 

๑ อัตรา 

๒ คร ู(สอนวิชาวิชาภาษาไทย) 
 

   ๑ .  ส า เ ร็ จการศึ กษาระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาภาษาไทย
ศึกษา หรือสาขาวิชาการสอนภาษาไทย หรือ
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
    ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่
หมดอายุ หรือหลักฐานการขอขึ้นทะเบียน 
ใบประกอบวิชาชีพครู (ซึ่งต้องน าใบประกอบ
วิชาชีพครูฉบับจริงมายื่นในวันรายงานตัว) 

ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
๑๕,๐๐๐ บาท/ 
ระดับปริญญาตรี ๕ ปี 
๑๖,๔๖๐ บาท 
 

 
 

๑ อัตรา 

๓ คร ู(สอนวิชาสังคมศึกษา)     ๑ .  ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการสอนสังคมศึกษา 
    ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่
หมดอายุ หรือหลักฐานการขอขึ้นทะเบียน 
ใบประกอบวิชาชีพครู (ซึ่งต้องน าใบประกอบ
วิชาชีพครูฉบับจริงมายื่นในวันรายงานตัว)  

ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
๑๕,๐๐๐ บาท / 
ระดับปริญญาตรี ๕ ปี 
๑๖,๔๖๐ บาท 
 

 
 

๑ อัตรา 

 
หมายเหตุ  สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ต าแหน่งครู ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ลงวันที ่ ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

………………………………….. 

หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (100  คะแนน) 

     1.1  ภาษาไทย   
     1.2  ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
     1.3  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 2. ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก  (100  คะแนน) 
     2.1  ความรู้ความสามารถทางวิชาเอกตามต าแหน่งที่สมัคร 

               2.2  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู                

     3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (100  คะแนน) 
     ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างานโดยการสัมภาษณ์หรือทดสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ   

………………………………….. 
 


