
-1- 
 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทฺโธ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 

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

       ดวยวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในประเภทวิชา    
ชางอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แตขาดบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน และ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา จึงมีความ
ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 
จำนวน 2 อัตรา  
  ฉะนั้นอาศัยอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี 1020/2557 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2557        
เรื่อง มอบอำนาจใหผูอำนวยการวิทยาลัยและผูอำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีเบิก
จายเงินโดยตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด และสถานศึกษาท่ีเบิกจายเงินโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เก่ียวกับการเงิน) ตามขอ 14 การสั่งจาง
และเลิกจางครูพิเศษสอนดวยเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตำแหนง สาขาวิชาและจำนวนท่ีรับ 
1.1 ตำแหนงครูอัตราจาง แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน จำนวน 1 อัตรา 
1.2 ตำแหนงครอัูตราจาง แผนกวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา 

2. อัตราคาจางรายเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน 
2.1 อัตราคาจางเดือนละ 9,140 บาท 
2.2 ไดรับคาสอนเกินภาระงานตามเกณฑท่ีกำหนด 
2.3 มีสิทธิ์ไดรับการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาใหไดรับเงินเดือนจากโครงการเรง

ประสิทธิภาพการสอนครอูาชีวศึกษา ในอัตราเดือนละ 15,800 บาท 
2.4 มีประกันสังคม 
2.5 มีสิทธิสอบบรรจุเปนขาราชการครู เฉพาะกลุมครูพิเศษสอนและพนักงานราชการใน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.6 มีสิทธิขอหนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไมมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพจากคุรุสภา 
3. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

3.1 คุณสมบัติท่ัวไป ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 
3.1.1 เพศชาย หรือเพศหญิง 
3.1.2 มีสัญชาติไทย  
3.1.3 อายุไมต่ำกวา 22 ปบริบูรณ (กรณีชายตองผานการเกณฑทหาร) 

/ 3.1.4 ไมเปน... 
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3.1.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย  
3.1.5 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟองไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวา
ดวยขาราชการพลเรือน 

3.1.6 ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง    
หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

3.1.7 ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการ
ชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ 

3.1.8 ไมเปนผูเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ
สำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

3.1.9 ไม เปนนผู เคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย 

3.1.10 ไมเปนผูท่ีเคยถูกตองโทษทางคดีอาญา หรือรอลงอาญา 
3.1.11 มีความรูทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอันทันสมัยเก่ียวกับสื่อ     

การสอน 
3.1.12 มีความประพฤติเรียบรอย และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนครู 
3.1.13 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูสมัคร ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ดังนี้ 
3.2.1 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

- คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล/
อุตสาหกรรมศิลป (เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ชางกล
โรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ 
(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป 
(ชางกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป (การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป (เครื่องมือ
กล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)/
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ (ออกแบบการผลิต)/การจัดการการ
ผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตเครื่องจักรกล/
วิศวกรรมขนถายวัสดุ (ชางกลโรงงาน)หรือ 

- คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/โลหะการ/     
ชางเชื่อมโลหะ/ชางเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ (โลหะ)/วิศวกรรม
อุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรม
ศิลป(ชางเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยี 
อุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 

- หากมีประสบการณดานการสอนในสถานศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

/ 3.2.2 แผนกวิชา... 
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3.2.2 แผนกวิชาการตลาด 
- คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด/การขาย/ธุรกิจคาปลีก/

การจัดการธุรกิจคาปลีก/การจัดการท่ัวไป(การตลาด)/ธุรกิจศึกษา
(การตลาด)/การโฆษณา 

- หากมีประสบการณดานการสอนในสถานศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู 
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

4. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
4.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผู เรียนดวยวิธี          

ท่ีหลากหลาย 
4.2 จัดอรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
4.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4.4 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลสชวยเหลือผูเรียน 
4.5 ประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
4.6 ทำนุ บำรุง สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.7 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
4.8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
5.1 รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถายไว     

ไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จำนวน 2 รูป 
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ 
5.3 สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิท่ีใชสมัครตามประกาศรับสมัคร 

จำนวน 1 ฉบับ 
5.4 สำเนาใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด. 8 ใบ สด.9 และ ใบ สด.43 เฉพาะผูสมัคร      

เพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ 
5.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถามี) จำนวน 1 ฉบับ 
5.6 สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ท้ังนี้ ใหผูสมัครรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวในสำเนาเอกสารตามขอ 5.2 – 5.6 

ทุกฉบับ 
6. กำหนดการรับสมัคร การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผล

สอบและการรายงานตัว 
6.1 รับสมัคร ระหวางวันท่ี 18 – 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.  

ณ งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ  
6.2 ประกาศรายชื่ อผู มี สิ ท ธิ์ ส อบ  วั น ท่ี  2 5  กรกฎ าคม  2 5 6 5  ท างเว็บ ไซต  

www.lpktc.ac.th หรือสอบถามไดจากบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร  
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หมายเลขโทรศัพท 0-4408-1145 

6.3 สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบปฏิบั ติ  วัน ท่ี  26 กรกฎาคม 2565           
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดยการสอบความรูความสามารถเฉพาะตำแหนงและ 

/ สอบสมัภาษณ... 
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สอบสัมภาษณ (ใหจัดเตรียมแฟมสะสมผลงานและการสาธิตการสอนมาเพ่ือนำเสนอ) 
6.4 ประกาศผลสอบ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต www.lpktc.ac.th หรือ

สอบถามไดจากบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 
หมายเลขโทรศัพท 0-4408-1145 

6.5 รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีและทำสัญญาจาง วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. 
ณ งานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   12  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

               (นางสาวกาญจนา   เง่ือนกลาง) 
             ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.lpktc.ac.th/

