ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
………………………………………………….
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา
สังกัด สํานักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พ.ศ.๒๕๔๘ อํานาจตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ ๐๓๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๕๖ คําสั่งคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๔๗๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และคําสั่ง
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๙๓๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอํานาจให้
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงาน
ราชการทั่วไป ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุก...

-๒(๖) ไม่เป็นผูเ้ คยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิน่
๓ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๓.๑ ให้ผู้ป ระสงค์จะสมัครรับเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกงาน
ทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๕๘ เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๕.๓๐ น.
๓.๒ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่ได้คืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔ หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๔.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๔.๓ สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
พร้อมฉบับจริง ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของ
สถาบันการศึกษาใดนัน้ จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้รับอํานาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัคร สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ยื่นสําเนาใบ
ทะเบียนผลการศึกษาระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาที่เกี่ยวเนื่องกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ
๔.๔ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๔.๖ สําเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๘ ใบรับรองแพทย์…

-๓๔.๘ ใบรับรองแพทย์จ ากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ ไม่เ กิน ๑ เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย
๔.๙ สําเนาหนังสืออนุญาตให้สอบคัดเลือกจากหน่วยงาน ในกรณีที่เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างเงินรายได้ สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า สําเนาถูกต้องและ
ลงชื่อกํากับไว้ด้วย
๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไปและคุณสมบัติเ ฉพาะสํา หรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร
สอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการเลือกสรรและสรรหา เพื่อประเมินสมรรถนะ และจะประกาศแจ้งกําหนดวัน เวลาและสถานที่
เลือกสรรและสรรหา ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคล
และนิติกร งานบริหารทรัพยากร สํานักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ และที่เว็บไซต์ http://www.ksc.rmuti.ac.th
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและสรรหา จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะการสอบข้อเขียน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ การสอบปฏิบัติ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบสัมภาษณ์
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้
๙. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน วิ ทยาเขตกาฬสิ น ธุ์ จะขึ้น บัญ ชี ผู้ผ่า นการ
เลือกสรรและสรรหาไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศขึ้นบัญชี ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
/(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ…

-๔(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกําหนด
๑๐. การจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๐.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ กําหนด
๑๐.๒ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่างที่มี และ
ภายหลังมีตําแหน่งว่างลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ อาจพิจารณาจัดจ้างผูท้ ี่ผา่ นการเลือกสรรและสรรหาที่เหลืออยู่ดังกล่าวตามการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรและสรรหา หรืออาจดําเนินการเลือกสรรและสรรหาใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน)
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตกาฬสินธุ์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เกี่ยวกับตําแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
...........................................................................
๑. ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
หน่วยงานที่บรรจุ สํานักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านบริหารธุรกิจ หรือ ด้านการจัดการ
หรือด้านการบัญชี หรือ ด้านการตลาด หรือ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านกฏหมาย
๒. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในการทํางาน
ด้านพัสดุ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติด้านต่าง ๆ ตามที่ ก.พ.อ.กําหนดให้มีตําแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๓
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ
ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี (ตามกรอบอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา สังกัด สํานักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
........................................
ผู้เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาต้องประเมินสมรรถนะด้วยวิธีประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๑. การสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามที่ ก.พ กําหนด ในตําแหน่งที่
สมัครสอบ
๒. การสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามที่ ก.พ กําหนด ในตําแหน่งที่
สมัครสอบ
๓. การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้
- ประวัต/ิ ความสามารถ/ประสบการณ์ ๑๐
- บุคลิกภาพ
๑๐
- ความรู้
๑๐
- ท่วงทีวาจา เชาว์สติปัญญา
๑๐
- เจตคติ
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

