ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะงานคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
๑. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
๒. รับผิดชอบงานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล งานสถิติ งานสัญญา
๓. รับผิดชอบงานร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔. รับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการ
ปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ
๕. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐.- บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
/(๕) ไม่เป็นผู้...

-๒(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เ ป็น ผู้เ คยต้ อ งรั บ โทษจํา คุก โดยคํา พิพ ากษาถึ งที่ สุดให้ จํ าคุ ก
เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้ องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ทกสาขาวิชา
ที่ ก.พ. รับรอง
(๒) มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(๓) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(๔) มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
(๕) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
(๖) มีความสามารถในการศึกษาและจัดหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
(๗) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
(๘) มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบในหน้าที่
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ ที่ กองบริ ห ารงานบุ ค คล สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน นครราชสี มา
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป
(๒) สําเนาประกาศนียบัตร หรือ ใบสุทธิ หรือ ปริญญาบัตร และระเบียน
แสดงผลการเรี ยน หรื อใบรายงานผลการศึ กษา (Transcript) พร้ อมต้ น ฉบั บ จํ านวนอย่ างละ ๑ ฉบั บ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรของ
/สถาบัน...

-๓สถาบันการศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมต้นฉบับ
จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส หนังสือสําคัญ การเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่าสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตําแหน่งละ ๑๐๐.- บาท
เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตรงตามคุณวุฒิของ
ตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมิน ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน และทาง www.rmuti.ac.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
๑. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (โดยการสอบปฏิบัติ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๒. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบ ภายในวั นที่ ๑๖ ธั นวาคม ๒๕๕๖ ณ กองบริ หารงานบุ คคล อาคารสํ านั กงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และทาง www.rmuti.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
/หรือสิ้นไป…

-๔หรือสิ้นไปเมื่อเลือกสรร ครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิม้ ไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นินณา ร่าง/พิมพ์
รัญชิดา ตรวจ

