
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลำพูน 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

___________________ 
 

  ด้วย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งใน
กลุ่มงานบริการ และตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ฉะนั้น อาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การ
กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1 ชื่อตำแหน่ง  ชื่อตำแหน่ง     จำนวนอัตราว่าง 
บริหารงานทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    1 

1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท 
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ฉบับที่ 9) ลงวันที่  
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

1.4 ระยะเวลาการจ้าง จัดจ้างภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕67 
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่   
๒๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้ 

1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

/2.1.5 ไม่เป็น... 
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๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความรับผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
(พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือมีวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน

สาขาวิชา 601 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/
เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ  

๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น  

 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕63  

ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕63 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาภาค
บ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 
๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
(นบัถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูปและใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป) 

๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร /หรือหนังสือรับรองวุฒิที่สำเร็จการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์  
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับ 

3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 
3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 
3.2.5 สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ

และนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ใบสด.9 และใบสด.43) เป็นต้น 
3.2.6 สำเนาในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ

รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น  จำนวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย

และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 – 3.2.6 ไว้ทุกฉบับ 
/3.3 ค่าธรรมเนียม... 
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๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๓.๔ วิธีการสมัคร 

ให้ผู้สมัครดำเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้ 
๓.๔.๑ ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคลำพูน หรือขอรับได้ที่

เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร  
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัครให้

ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 
๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจำนวน  ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน  ๒ รูป ลงในบัตรประจำตัว

ผู้เข้าสอบในช่องท่ีกำหนดให้เรียบร้อย 
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ

ทั้งเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น  และให้ยื่นภายในวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครกำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 

๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการรับสมัครแล้วให้ผู้สมัครชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้ 
 

๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร 
๓.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ขอสงวนสิทธิรับพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่น

เอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการ
สมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วน
ทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับ
การสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น 

๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มี
สิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือ จัดจ้างเป็น
พนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
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๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา 
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕63 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 
และ/หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน www.LTC.ac.th  
  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในแต่ละตำแหน่งที่
เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน 

ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
- อาหารและโภชนาการ 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน  
2. การคิดวิเคราะห์  
3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ  
4. การสื่อสารโดยการพูด  
5. การประกอบคุณงามความดี  
 

100 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 
โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับ

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป 
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๖. เกณฑ์การตัดสิน 
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ไดแ้ก่ 

6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ 2 
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3 

๖.๒ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จะต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๖๐  

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบในส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ ๒ 
ให้กับผู้มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น) 

๖.๓  ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 

๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
6.5 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
 

๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน หรือประกาศ

ทางเว็บไซตข์องวิทยาลัยเทคนิคลำพูน www.LTC.ac.th  
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

๗.๒.๑ จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับ

ทีห่นึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำท่ีสุด โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
7.2.3 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้ 

(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า 

เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน

ลำดับที่ดีกว่า 
๗.๓ หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิค

ลำพูน จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี 
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขั้นบัญชีของผู้

นั้นด้วย ได้แก่ 
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ ไม่

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรบัสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 
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๘. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำหนด ดังนี้ 
๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของผู้สอบผ่าน

การเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
๘.๒ ในกรณีวิทยาลัยเทคนิคลำพูน มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดยพิจารณา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้นๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อ
เหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 

๘.๓ การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามทีว่ิทยาลัยเทคนิคลำพูนกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

   ประกาศ  ณ วันที่   20   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
  (นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา) 
                                      ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคลำพูน 

ลงวันที่   20  ตุลาคม พ.ศ.2563 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

___________________ 
 

๙. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
เลขที่ตำแหน่ง  3571   กลุ่มงาน  บรหิารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 
   42 ถนนลำพูน-ป่าซาง  ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบั ติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือนำมาปฏิบัติงานในการ

จัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนำมาใช้
ปฏิบัติงาน 

๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ  
ที่เก่ียวกบังานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
3.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา 601 

อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการและ
บริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

 3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 
 

4. การลงนาม 
 
       ชื่อผู้ตรวจสอบ ............................................... 
       วันที่ที่ได้จัดทำ 20 ตุลาคม 2563 
 
 




