ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(ด้วยเงินงบประมาณ)
______________________________________
ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีความประสงค์ จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ทาหน้าที่งานบริหาร
ทั่วไป นักวิชาการศึกษา และงานบัญชี) ด้วยเงินงบประมาณ
อาศัยอานาจตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการอาชีวศึกษาไปสู่สถาบันการอาชีวศึกษา (3) ด้านการบริหารงานบุคคล (ต) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว สถาบันฯ จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 3 อัตรา ดังนี้
๑. รายละเอียดของตาแหน่ง
1.1 ตาแหน่ง ปฏิบัติงานสานักงาน
จานวน 3 อัตรา
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี สาขาการจั ด การ หรื อ สาขาการจั ด การทั่ ว ไป อั ต รา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,00๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าครองชีพ
1.1.2 นักวิชาการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
วุฒิ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ 15,00๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าครองชีพ
1.1.3 งานบัญชี
จานวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,00๐.- บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าครองชีพ
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสมัครการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(9) ไม่เป็ น ข้าราชการหรือลู กจ้างของส่ ว นราชการ พนักงานหรือลู กจ้างของหน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.2.1 ปฏิบัติงานสานักงาน
1. เพศหญิงหรือเพศชาย
2. อายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
2. ได้รับปริญญาบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 ตาแหน่ง ปฏิบัติงานสานักงาน
3.1.1 งานบริหารทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ โต้ตอบจดหมาย จัดประชุมและทารายงานการประชุม หรือ
งานบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1.2 นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
การติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ ดาเนินการให้มีการขึ้นทะเบียน
เป็ น นั กศึกษา ประสานงานวัดผลและประเมินผลจัดทารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และผู้เข้าร่วมฝึ กอบรม
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
3.1.3 งานบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ตรวจสอบบัญชีประเภทต่างๆ บันทึกข้อมูลตามระบบงาน และประมวลผลข้อมูลงานตามกระบวนการ
ตรวจสอบบัญชี วางแผนการบริหารงานตรวจสอบบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้
การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. การรับสมัคร
4.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ส นใจจะสมัครที่มีคุณ สมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ขอรับเอกสารและยื่น ใบสมัค ร
ด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ชั้น 1 ภายในวิทยาลัย
เทคนิคระยอง จังหวัดระยอง โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น.
และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
4.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ X 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
จานวน 3
2. สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน ๑
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑
5. สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล จานวน

รูป
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย และ
ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสาร ตามข้อ ๒ - 5 ไว้ทุกฉบับ
4.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้ส มัครต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมในการสมัครสอบ 3๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้ ส มั ครเข้ารับ การสรรหาและเลื อ กสรรจะต้ องรับ ผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่า
เป็ น ผู้ มีคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งตรงตามประกาศรับ สมั ค รจริง และจะต้อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร
ครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ทาการเลือกสรร
สถาบั น การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จะประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ารับการการประเมินสมรรถนะ
ทุกตาแหน่ ง ภายในวัน ที่ 25 มิถุน ายน 2561 ณ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ชั้น 1 ภายใน
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ www.eivt.ac.th
ดาเนินการสอบประเมินสมรรถนะสอบข้อเขียนภาค ก และภาค ข ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง 16.30 น. ณ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ชั้น 1 ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง
จังหวัดระยอง
ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสอบข้อเขียนภาค ก และ ข ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสถาบัน
การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออก ชั้ น 1 ภายในวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ระยอง จั ง หวั ด ระยอง และทางเว็ บ ไซต์
www.eivt.ac.th

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละ
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร รวมทั้งหมด ๒๐๐ คะแนน ดังต่อไปนี้
6.๑ ประเมิ น สมรรถนะ ครั้ งที่ ๑ ภาค ก (ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไปโดยวิ ธี ก ารสอบข้ อ เขี ย น)
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
6.๒ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ภาค ข (ทดสอบด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของแต่ละตาแหน่ง )
คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
6.๓ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
/

7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ แบ่งเป็น ๒ ภาค ได้แก่ ภาค ก
ความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน และภาค ข ทดสอบด้ว ยวิธีปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ ของแต่ล ะ
ตาแหน่ง และครั้งที่ ๒ การประเมินการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค
๖.๑ ผู้ ที่ จ ะผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้ อ งได้ ค ะแนนการประเมิ น ภาค ก ไม่ ต่ ากว่ า
ร้อยละ ๖๐ และต้องได้คะแนนการประเมินภาค ข ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบในภาค ข จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในภาค ก
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖0
๖.๒ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ
๖๐
๖.๓ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของแต่ละตาแหน่ง ตามที่
กาหนดไว้ในข้อ ๗ และข้อ ๘ ของประกาศฯ นี้
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวัน ออก จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการสอบคั ด เลื อ กลู กจ้ างชั่ว คราว
ตามลาดับ คะแนนสอบที่ไ ด้ ในวัน ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสถาบัน การอาชีว ศึก ษาภาคตะวัน ออก
ชั้น 1 ภายในวิทยาลั ยเทคนิ คระยอง จังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
www.eivt.ac.th
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวมาทาสัญญาจ้าง
ตามลาดับบัญชีผู้ผ่า นการคัด เลือกลูก จ้า งชั่ว คราว และทาสัญ ญาจ้า งกับ สถาบันการอาชีว ศึก ษาภาคตะวัน ออก
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาในวันที่
30 กันยายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61

(นายสมชาย ธารงสุข)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

