
 
  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

        เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา 

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

 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก  

เข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จงึประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตัง้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีจะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

 ต าแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ปรากฏในรายละเอียดต าแหน่งและ

คุณวุฒิที่รับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตร ๗ แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๒.๒ มีคุณวุฒ ิความสามารถ ตามที่ก าหนดในรายละเอียดต าแหนง่และคุณวุฒิ ข้อ ๑ 

 ๒.๓ ต้องส าเร็จการศกึษาก่อนวันทีป่ระกาศรับสมัคร   

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจคุณสมบัติตามประกาศและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไป 

และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด

มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

หรอืไม่ได้รับการบรรจุแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้สมัครด้วยตัวเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส านักงานคณบดี ช้ัน ๕ อาคารวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  

ตั้งแต ่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นประกอบการสมัคร 

 ๔.๑ ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๒ ส าเนารายงานผลการศกึษา (Transcript) จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

     /๔.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน... 
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๔.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.๕ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดือน 

๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  

๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 

๔.๗ ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ จากสถานศึกษา และใบรับรองการประสบการณ์ 

ในกรณีที่ผ่านงานอื่นๆ มาก่อน และหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พิจารณา (ถ้ามี) 

๔.๘ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  

(ถ้ามี) 

๔.๙ ส าเนา ส.ด.๙ หรือ ส าเนาหลักฐานการได้รับยกเว้นราชการ (เฉพาะเพศชาย) ทั้งนี้  

ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงช่ือก ากับไว้ดว้ย 

 ๕. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

ในวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ป้ายประกาศส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

หรอื ตรวจสอบรายชื่อที่ http://en.npu.ac.th/web/  

หมายเหตุ: คณะวศิวกรรมศาสตร์จะไม่ประกาศรายชื่อผูไ้ม่มสีิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกอบด้วย 

๕.๑ ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องหา้มตามข้อ ๒ 

๕.๒ ไม่มสี าเนาคุณวุฒิในระดับที่สมัคร 

๕.๓ ไม่มหีลักฐานการช าระเงินคา่สมัคร 

๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

 ๖.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๐๐ บาท 

 ๖.๒ ให้ช าระเงินค่าสมัคร ณ งานการเงิน ส านักงานคณบดี ช้ัน ๕ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๗. วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จะประกาศแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการ

คัดเลือก ณ ป้ายประกาศส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หรือ ตรวจสอบ

รายชื่อที่ http://en.npu.ac.th/web/ 

/๘. วิธีการคัดเลือก... 
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๘. วิธีการคัดเลือก/ เกณฑ์การตัดสิน 

 ใช้วธิีการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตามคุณสมบัติในแนบท้ายประกาศ 

๙. การบรรจุและแต่งตั้ง 

 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวตามก าหนด วัน เวลา สถานที่ จะประกาศให้ทราบต่อไป 

๑๐. ในการพจิารณาผลการคัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับอ านาจ และดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่   ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรสีุข) 

                คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

        มหาวิทยาลัยนครพนม 



บัญชีรายละเอียดประกอบการจ้าง พนักงานตามสัญญา 

หน่วยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ล าดับที ่

(๑) 

ต าแหน่ง 

(๒) 

จ านวนอัตรา 

(๓) 

เงื่อนไขการจ้าง/ภาระงาน 

(๔) 

อัตราค่าจ้าง  

(๕) 

แหลง่เงนิที่จะใช้จ้าง 

(๖) 

๑. เจ้าหนา้ที่ประจ าห้องปฏบัิตกิาร ๑ อัตรา - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบัญฑิต  

   สาขา วศิวกรรมอุตสาหการ 

- มปีระสบการการท างานประจ าห้องปฏบัิตกิารทางวิศวกรรม 

  (มหีนังสือรับรอง) จะได้รับการพจิารณาเป็นพิเศษ 

- มคีวามสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน 

- มมีนุษยสัมพันธ์ด ีทุ่มเทในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และมีใจรักในงานบริการ 

 

๑๕,๐๐๐ เงินรายได้ 

๒. นักวชิาการศึกษา ๑ อัตรา - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

- มคีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์ได้เป็นอยา่งดี 

- มมีนุษยสัมพันธ์ด ีและมีใจรักในงานบริการ 

- มคีวามใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุม่เทในหน้าท่ี 

   ท่ีรับผิดชอบ 

 

๑๕,๐๐๐ เงินรายได้ 

๓. ผู้ช่วยปฏบัิตกิาร ๑ อัตรา - ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

   สาขา ก่อสร้าง  

- มีความสามารถด้านการตอ่วงจรไฟฟา้พืน้ฐาน จะรับพจิารณาเป็นพิเศษ 

- มคีวามใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุม่เทในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 

๑๑,๕๐๐ เงินรายได้ 

  /๔. แม่บ้าน... 



ล าดับที ่

(๑) 

ต าแหน่ง 

(๒) 

จ านวนอัตรา 

(๓) 

เงื่อนไขการจ้าง/ภาระงาน 

(๔) 

อัตราค่าจ้าง  

(๕) 

แหลง่เงนิที่จะใช้จ้าง 

(๖) 

๔. แมบ้่าน ๒ อัตรา - ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.๓) 

- มมีนุษยสัมพันธ์ด ีและมีใจรักในงานบริการ 

- มคีวามซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และปฏิบัตงิานนอก 

  เวลาราชการได ้

 

๘,๖๙๐ เงินรายได้ 

 

  ขอรับรองความถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

          (รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรสีุข) 

                คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

        มหาวิทยาลัยนครพนม 


