
  
 
 
 
 

 
   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตกาฬสินธุ ์
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

…………………………………………………. 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนกังานราชการ ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่ง นักวิชาการประมง จํานวน ๑ อัตรา 
ตําแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จํานวน ๑ อัตรา และตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา   

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พ.ศ.๒๕๔๘ อํานาจตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ี ๐๓๐/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๖ อํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี ๐๙๓๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนัก        
งานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
พนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

  ๑. ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการเลือกสรร 
      ผู้สมัครเข้ารับการเลอืกสรรต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘   
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ  

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (๕) ไม่เปน็ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ี 
ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุก... 



 
 

- ๒ - 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด 
ทางอาญา เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
   (๗) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหต ุผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน  

  ๓ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
       ๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ีแผนกงาน
ทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตั้งแต่วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี 
๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๐๐ น. 
       ๓.๒ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนยีมในการสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท เม่ือสมัครสอบแล้ว
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่ได้คืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

  ๔ หลักฐานท่ีจะต้องย่ืนพร้อมใบสมัครสอบ 
  ๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ พร้อมตัวจริง 
  ๔.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๑  ฉบับ พร้อมตัวจริง 

 ๔.๓ สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
พร้อมฉบับจริง ท้ังนี ้ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของ
สถาบันการศึกษาใดนัน้จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้รับอํานาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัคร สําหรับผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ยื่นสําเนาใบ
ทะเบียนผลการศึกษาระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาท่ีเก่ียวเนื่องกับคุณวุฒิท่ีใช้สมัครสอบ 

  ๔.๔ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)  จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง 
   ๔.๕ รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว  
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 

  ๔.๖ สําเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร  (สําหรับเพศชาย)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๗ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ  

นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑  ฉบับ 
 

๔.๘ ใบรับรองแพทย์… 
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  ๔.๘ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย   

  ๔.๙ สําเนาหนังสืออนุญาตให้สอบคัดเลือกจากหน่วยงาน ในกรณีท่ีเป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างเงินรายได้ สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
   ท้ังนี ้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า  สําเนาถูกต้องและ 
ลงชื่อกํากับไว้ด้วย 

๕.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น  
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตรงตามวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร
สอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น      
  ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ แผนกงานทรัพยากร
บุคคลและนิติกร และทางเว็ปไซต ์www.ksc.rmuti.ac.th 
  ๗. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จะดําเนินการเลือกสรรโดย
การประเมินสมรรถนะตามตําแหน่ง ในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สํานักงาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ ์
  ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  ๙. เกณฑ์การตัดสิน   
       ผู้ท่ีจะถือเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ   
ในทุกส่วน คือ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได ้ 
  ๑๐. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร 
งานบริหารทรัพยากร และทาง www.ksc.rmuti.ac.th โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ 
ปี นับตั้งแต่วันท่ีได้ประกาศข้ึนบัญชี ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 
 

๑๑. การจัดทําสัญญาจ้าง... 
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  ๑๑. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
        ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
วิทยาเขตกาฬสินธุกํ์าหนด 

        ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒๑ เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
     (รองศาสตราจารย์จิระพันธ์   ห้วยแสน) 

                                   รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตกาฬสินธุ ์
       ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง กลุ่มงาน  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ ์

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

๑. ตําแหน่ง  นักวิชาการประมง   
 กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป 
 หน่วยงานท่ีบรรจุ     ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ สํานักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์ 
 จํานวน    ๑    อัตรา     อัตราเงินเดือน   ๑๘,๐๐๐  บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการประมง 
  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดา้นวิชาการประมง ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   

 

สิทธิประโยชน์   
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระยะเวลาการจ้าง ๔  ปี (ตามกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร) 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง กลุ่มงาน  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ ์

........................................................................... 
 
๒. ตําแหน่ง  นักวิชาการอุตสาหกรรม 
 กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป 
 หน่วยงานท่ีบรรจุ     สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   
 จํานวน    ๑    อัตรา     อัตราเงินเดือน   ๑๘,๐๐๐  บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือ การจัดการ  
      หรือ การจัดการอุตสาหกรรม 
  ๒. มีคุณวุฒิระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคนิคงานเชื่อมโลหะ  
     หรือ เทคนิคการผลิต 
  ๓. มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช่างโลหะ หรือ ชา่งกลโรงงาน 
  ๔. มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมโลหะ หรือ ผ่านการฝึกอบรมด้านงานเชื่อมโลหะ หรือ เป็น
วิทยากรงานเชื่อมโลหะโดยมีหลักฐานแนบประกอบการสมัคร 
  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการอุตสาหกรรม ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
   

 

สิทธิประโยชน์   
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระยะเวลาการจ้าง ๔  ปี (ตามกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร) 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง กลุ่มงาน  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ ์

........................................................................... 
 
๓. ตําแหน่ง  นักวิทยาศาสตร ์
 กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป 
 หน่วยงานท่ีบรรจุ     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   
 จํานวน    ๑    อัตรา     อัตราเงินเดือน   ๑๘,๐๐๐  บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร หรือ วิทยาศาสตร์การ
อาหาร หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
  ๒. มีประสบการณ์ทํางานท่ีเก่ียวกับการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   

 

สิทธิประโยชน์   
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระยะเวลาการจ้าง ๔  ปี (ตามกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร) 



 
 
 

    
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ ์
........................................ 

             
ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องประเมินสมรรถนะด้วยวิธีประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
 ๑. การสอบข้อเขียน  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
  - ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามท่ี ก.พ กําหนด ในตําแหน่งท่ี 
สมัครสอบ 

 ๒. การสอบปฏิบัต ิ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  - ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามท่ี ก.พ กําหนด ในตําแหน่งท่ี 
สมัครสอบ 
 

 ๓. การสอบสัมภาษณ ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้   
 - ประวัต/ิความสามารถ/ประสบการณ์ ๑๐ คะแนน 
 - บุคลิกภาพ    ๑๐ คะแนน 

- ความรู ้    ๑๐ คะแนน 
- ท่วงทีวาจา เชาว์สติปัญญา  ๑๐ คะแนน 
- เจตคต ิ    ๑๐ คะแนน 

 
 


