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ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  ด ้วยว ิทยาล ัยการอาช ีพจอมทอง ส ั งก ัดสำน ักงานคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา                       
จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา 
เงินเดือน 6,910 บาท 
 

  อาศัยอำนาจตามคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่  15/2552 ลงวันที่               
7 มกราคม พ.ศ.2552 เร ื ่อง มอบอำนาจให้ผ ู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ                
การอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร    
ข้อ 15 ) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จึงมีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 
 

  ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก   

1.1  เพศชาย 
1.2  มีสัญชาติไทย 
1.3  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
1.4  อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
1.5  มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรง 

เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ตาบอดสี หรือหัวใจ
ผิดปกติ หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
 1.6  พ้นพันธะทางทหาร 

 

  2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 2.1  มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่ 

 2.2  มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
 2.3  อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ 

 2.4  สามารถนอนเวรรักษาการณ์ช่วงเวลากลางคืน รักษาสินทรัพย์ของทางราชการ ตลอด
จนถึงรุ่งเช้าของวันใหม ่
 2.5  ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประเภท ไม่ค้าและไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ 
 

    3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3.1  ดูแล ป้องกัน รักษาทรัพย์สินของราชการให้รอดพ้นจากการโจรกรรม จากอัคคีภัย และ

เหตุร้ายแรงอ่ืนๆ 
3.2  ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับผิดชอบตลอดเวลา 
3.3  ดูแลการผ่านเข้าออกของบุคคลภายนอกและยานพาหนะ 
3.4  ทำการตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบตาม

คำสั่งของผู้ว่าจ้าง 
3.5  อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจร ทางเข้าออก และภายในบริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับ

มอบหมาย  
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3.6  เปิดปิดประตูทางเข้าออกอาคารหรือสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3.7  ทำการเปิดปิดไฟฟ้าตามเวลาที่วิทยาลัยได้กำหนดไว้ 
3.8  ในยามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นจะต้องทำการเดินตรวจจุด ตามจุดต่างๆ 

ภายในบริเวณหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทุกๆ 1 ชั่วโมง  
3.9  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     

 4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องใช้ในการยื่นใบสมัคร 
4.1   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และถ่ายมาแล้วไม่เกิน        

  ๖ เดือน จำนวน 2 รูป 
4.2   สำเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 1  ฉบับ 
4.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1  ฉบับ 
4.4   สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1  ฉบับ 
4.5   สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1  ฉบับ 
4.6   สำเนาเอกสารแสดงถึงการพ้นพันธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43)  จำนวน 1  ฉบับ 
4.7   เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จำนวน 1  ฉบับ 
4.8   ใบรับรองแพทย์    จำนวน 1  ฉบับ 

 

 5.  วิธีการคัดเลือก จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังนี้ 
  สอบสัมภาษณ์    คะแนนเต็ม     100   คะแนน 

  - บุคลิกภาพ ท่วงท ีวาจา 
  - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
 - มนุษยสัมพันธ์ 
  - ทัศนคติ แรงจูงใจ 
  - วุฒิภาวะ 

     
 5.  ระยะเวลารบัสมัคร 

  เปิดรับสมัคร ตั้งแตว่นัที ่9 – 24  มกราคม 2566 (เวน้วนัหยุดราชการ) 
 
 6.  คา่ธรรมเนยีมการสมัคร 
  ค่าสมัครสอบ    จำนวน  50    บาท 
 
 7.  สถานทีร่บัสมคัร 
  งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

619 หมู่  15  ตำบลข่วงเปา  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  50160 
          

 8.  ประกาศรายชือ่ผูม้สีิทธิเ์ขา้รับการคดัเลอืก  
  วนัพธุที ่ 25  มกราคม  2566  ทางเว็บไซต์ www.cicec.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
 

9. วนั เวลาและสถานที่คดัเลอืก 
  จะดำเนินการคัดเลือก วันศุกร ์ที ่ 27  มกราคม  2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 

http://www.cicec.ac.th/
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10. เกณฑก์ารตดัสนิการขึน้บญัชแีละการยกเลกิบญัชกีารคดัเลอืก 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนที่สอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ 
ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ลำดับเลขที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

 
11. ประกาศผลการสอบ 

  วันจันทร์ที ่ 30 มกราคม  2566 ทางเว็บไซต์ www.cicec.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง สอบถามโทร. 053 - 341872, 053 - 342190 

 
12. รายงานตัว จัดทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติราชการ 

  วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ณ งานบุคลากร ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
 

  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 053 – 341872, 053 – 342190 
ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. ๒๕66 
 
 

(นายชัชวาลย์  มูลศรี) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 

 

http://www.cicec.ac.th/

