
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

ที่  ๔/๒๕๖๕ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

 

              ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัคร                          
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท สังกัดส านักงานคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๓๗/๒๕๖๔      
ลงวันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๔  เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๑๓๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่       
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน  ๑  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๔,๐๒๐  บาท 

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1.   ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ทุกสำขำวิชำ)  สถำบันกำรศึกษำท่ี ก.พ.  รับรอง  
 2.   มีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนด้ำนธุรกำร งำนบุคคล งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ    

   งำนจัดพิมพ์ และแจกจ่ำยเอกสำรงำน งำนระเบียบแบบแผน งำนรวบรวมข้อมูล สถิติ  
   และสำมำรถปฏิบัติงำนเลขำนุกำรได ้

 3.  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ   
  กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับ

  อ่ืนที่ใช้ใน กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 4.   สำมำรถร่ำงโต้ตอบหนังสือรำยกำร เตรียมเรื่อง เตรียมเอกสำร  เตรียมกำรส ำหรับกำร

   ประชุมบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  จัดท ำรำยงำนกำรประชุม  และรำยงำนอื่น ๆ ได้ 
 5.   มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Microsoft  Word, Excel,  
  PowerPoint  และ Internet อย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 

/๖. มีควำมสำมำรถ... 



 
      - ๒ - 

 6.  มีควำมสำมำรถในกำรจัดศึกษำและจัดกำรข้อมูล วิเครำะห์ปัญหำและสรุปผล 
 7.   มีควำมสำมำรถในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติของประชุม หรือผลกำร 

   ปฏิบัติงำน ตำมค ำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 8. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษในกำรพูด อ่ำน เขียน และติดต่อ 
  ประสำนงำนได้ระดับดี 
 9.   มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ 
 ๑0. สำมำรถปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 ๑1. หำกเป็นชำยต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร หรือ ได้รับกำรยกเว้นกำรเป็นทหำร 
  ๑2. ไม่มีปัญหำเรื่องที่พักอำศัยและสำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรได้ 
  ๑3. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ

       ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  

๓.  การรับสมัคร และการช าระค่าธรรมเนียม 
  ผู้ประสงคจ์ะสมัครสอบคัดเลือกติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคล          
อาคารส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ๑๕๐     
ถนนศรีจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร.๐๔๓ – ๒๘๓ - ๗๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)    ให้ผู้สมัคร
สอบคัดเลือกช าระค่าธรรมเนียมสอบ จ านวนละ ๑๐๐  บาท  เมื่อสมัครแล้วจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ  

  วิทยาเขตขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร  โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกาย
สุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น  (ห้ามสวมเสื้อยืด  กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ) 

   ๔.  หลักฐานการสมัคร 
 ๑. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภา 
  มหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาจ านวน ๑  ฉบับ (จะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับ
  สมัคร  หากส าเร็จการศึกษาหลังจากปิดรับสมัคร  จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์
  เข้ารับการคัดเลือก)    
 ๒. ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภา 
  มหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษา  จ านวน  ๑  ฉบับ (จะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันปิด
  รับสมัคร  หากส าเร็จการศึกษาหลังจากปิดรับสมัคร  จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
  สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก)     
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ  
 ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ๑  ฉบับ  

๕. หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด. ๘ หรือ สด.๔๓) หรือ เอกสารแสดงการ
ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 
/๖. ส าเนาหลักฐาน... 



      - ๓ - 
     

 ๖. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ   เช่น  ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
(ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๗.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๓x๔ ซ.ม. ซึ่งถ่ายมาแล้ว                      
ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน  ๒ รูป 

 ๘. ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 ๙. ส าเนาหนังสืออนุญาตให้สอบแข่งขันจากหน่วยงาน ในกรณีท่ีเป็นข้าราชการพลเรือน 
                         ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างเงิน 
    สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 หากตรวจสอบในภายหลัง  พบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร  หรือ  ทุจริตในการ
สอบให้สิ้นสุดสัญญาจ้างนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้พ้นสภาพโดยที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย 

  ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัครโดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัคร หรือ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าเอกสารและหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคล
นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน และมหาวิทยาลัยฯจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร 

 อนึ่ง  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครของบุคคลผู้สอบได้ทุก
รายเม่ือเข้าปฏิบัติงาน  หากพบว่าเป็นวุฒิปลอมจะถูกเลิกจ้างและด าเนินคดีตามกฎหมาย  
 

๕.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
                   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกจะติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ณ แผนกงานบริหารงานบุคคล อาคารส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทาง www.kkc.rmuti.ac.th หรือ Facebook : แผนกงานบริหารงานบุคคล 
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

๖.  ก าหนดวัน เวลา เนื้อหา และสถานที่สอบแข่งขัน 

วันที่ วิชาที่สอบ /เนื้อหา คะแนนเต็ม สถานที่สอบ   
วันที ่ ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕         

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   
สอบข้อเขียน 
 

๑๐๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ชั้นลอย อาคารวิทยบริการ 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   สอบปฏิบัติ 
 

๑๐๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ชั้นลอย อาคารวิทยบริการ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 
 

๕๐ ณ ห้องประชุมส านักงานวิทยา
เขตขอนแก่น  

 
/๗. เอกสาร... 

http://www.kkc.rmuti.ac.th/



