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ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว

ตําแหนง ครูอัตราจาง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดวยวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
จะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง จํานวน 4 อัตรา

อา ศัย อํานาจตามคําสั่ งสํ านักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา ท่ี 15/2552
เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีเบิกจายเงิน
โดยตรงกับสํานักงานคลังจังหวัด และสถานศึกษาท่ีเบิกจายเงินโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (เก่ียวกับการเงิน) ขอ 15 การจางและเลิกจางลูกจางชั่วคราวดวยเงิน
อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเงินนอกงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้

ตําแหนง ครูอัตราจาง สาขางานการบัญชี จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจาง รายเดือน ๆ ละ 9,590 บาท
คุณวุฒิ และเงื่อนไขการจาง ปริญญาตรี สาขาการจัดการท่ัวไป (การบัญชี) /

การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) / การบัญชี

ตําแหนง ครูอัตราจาง สาขางานยานยนต จํานวน 2 อัตรา
อัตราคาจาง รายเดือน ๆ ละ 9,590 บาท
คุณวุฒิ และเงื่อนไขการจาง ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต/วิศวกรรมเครื่องกล/

เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง/เทคนิคชางยนต/อุตสาหกรรมศิลป (ชางยนต)

ตําแหนง ครูอัตราจาง สาขาวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจาง รายเดือน ๆ ละ 9,590 บาท
คุณวุฒิ และเงื่อนไขการจาง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผูสมัคร
๑. เพศชาย/หญิง อายุ ๒๓ ปข้ึนไป
๒. มีวุฒิครูหรือวุฒิทางการศึกษา ตามท่ีสํานักงานคุรุสภากําหนด หรือมีหลักฐานท่ีแสดงวา

อยูระหวางศึกษาวิชาชีพครู
๓. มีคุณสมบัติท่ัวไปตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนอนุโลม
๔. มีประสบการณการสอนจะพิจารณาเปนพิเศษ

/…เอกสาร



2

เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองใชในการย่ืนใบสมัคร
๑. รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไมสวมหมวก ไมใสแวนตา และถายมาแลว ไมเกิน ๖ เดือน

จํานวน 1 รูป
๒. หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือหลักฐานท่ีจบการศึกษา
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
๔. หลักฐานอ่ืนๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
๕. เอกสารรับรองการผานงาน (ถามี)
๖. ใบรับรองแพทย
๗. ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือแสดงการขอใบประกอบวิชาชีพครู หรืออยูในระหวาง

การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ถามี)
๘. หลักฐานเอกสารตางๆ ถายสําเนาอยางละ ๑ ชุด

กําหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบ
๑. รับสมัครตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2557 (ไมเวนวันหยุดราชการ)
๒. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสถานท่ีสอบ วันท่ี 8 เมษายน 2557

ทางเว็บไซด www.cicec.ac.th หรือสอบถามโทร. 0 5334 1872
๓. สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ วันท่ี 9 เมษายน 2557
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันท่ี 11 เมษายน 2557

คาธรรมเนียมในการสอบ
ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ตองชําระคาธรรมเนียม จํานวน ๓๐ บาท

สถานท่ีรับสมัคร การสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบ
ผูท่ีมีความประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ใหติดตอขอรับและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐาน

ดวยตนเอง ณ อาคาร ๑๒ ป รวมใจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2557 (ไมเวนวันหยุดราชการ) ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี
0 5334 1872

ประกาศ   ณ   วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕7

(นายวิเชษ  ฤทธิ์สืบเชื้อ)
รองผูอํานวยการ  รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
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