
 

 

 

ประกาศคณะวทิยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยนครพนม 

เรื่อง   รับสมัครบคุคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสญัญา 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต ์

……………………………………………………………………………………………… 

 ด้วยคณะวทิยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครบุคคล

เพื่อคัดเลอืกเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งต้ัง ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

๑.ต าแหน่งที่จะคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 

ต าแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ปรากฏในรายละเอียดต าแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัคร    

แนบท้ายประกาศน้ี 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  

๒.๒ มคีุณวุฒ ิความสามารถ ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดต าแหนง่และคุณวุฒขิ้อ ๑ 

๒.๓ ตอ้งส าเร็จการศึกษาในระดับท่ีจะสมัครสอบก่อนวันท่ี 20 กันยายน 2561 เท่านัน้ 

ท้ังนี ้ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัตติามประกาศและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปและมี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมี

คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ ์หรอืไม่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

๓. วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 

ถึง วันที่ 28 กันยายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ ณ งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานคณบดี ชั้น 6 คณะวิทยาการ

จัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยนครพนม  

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นประกอบการสมัคร 

๔.๑ ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาในปริญญาบัตร จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.๒ ส าเนาในรายงานผลการศกึษา(Transcript)จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  

๔.๕ ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.๖ ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบัน ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดอืน 

๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไมส่วมแวน่ตาสีด า ขนาด ๓x๔ ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ 

เดอืน และถ่ายคร้ังเดียวกัน จ านวน ๓ รูป  

๔.๘ ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ จากสถานศึกษา และใบรับรองประสบการณ์ในกรณีท่ีผ่าน

งานอื่นมาก่อน และหรือ หลักฐานท่ีแสดงวา่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณา(ถ้ามี) 

/๔.๙ ส าเนา.... 

 

 



๒ 
 

๔.๙ ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือ ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.๑๐ ส าเนา ส.ด.๙ หรือ ส าเนาหลักฐานการได้รับยกเวน้ราชการ (เฉพาะเพศชาย) 

ท้ังนีใ้นส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และ ลงช่ือก ากับไวด้้วย 

๕. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ

เข้ารับการคัดเลือก ใน วัน จันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ป้ายประกาศ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม หรือ ตรวจสอบรายชื่อ ท่ี http://mit.npu.ac.th/web/ และ  

www.npu.ac.th 

 ผู้สมัครท่ีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยนครพนม จะประกาศเป็นผู้

ไมม่สีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลอืก ประกอบด้วย 

 ๕.๑ ขาดคุณสมบัตหิรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒ 

 ๕.๒ ไมม่สี าเนาคุณวุฒใินระดับท่ีสมัคร 

 ๕.๓ ไมม่หีลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร 

๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

  ๖.๑ ค่าธรรมเนยีมการสมัคร ๑๐๐ บาท 

  ๖.๒ ให้ช าระค่าสมัคร ณ งานการเงิน ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยนครพนม  

๗. วัน เวลา และ สถานที่ ในการคัดเลือก 

  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศแจ้ง วัน เวลา 

และสถานที่ในการคัดเลือก ณ ป้ายประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 

หรือ ตรวจสอบรายช่ือท่ี http://mit.npu.ac.th/web/  และ www.npu.ac.th 

๘. วิธีคัดเลือก/เกณฑ์การตัดสิน 

 ใชว้ธีิการสอบข้อเขียน และ วิธีการสอบปฏบัิต ิผู้ท่ีถอืว่าผ่านการแข่งขัน คัดเลือก เลือกสรร ต้องได้

คะแนนสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และ วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้เกณฑ์การสัมภาษณ์ตามคุณสมบัติในแนบท้าย

ประกาศ 

๙. การบรรจุแต่งตั้ง 

 ให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลอืกมารายงานตัวตามก าหนด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีระบุไว้ในประกาศ 

๑๐. ในการพิจารณาผลการคัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับอ านาจ และ ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ประกาศ ณ วันท่ี   19    เดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๕61    

       

   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข) 

คณบดีคณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

         มหาวทิยาลัยนครพนม 

http://mit.npu.ac.th/web/%20และ
http://www.npu.ac.th/
http://mit.npu.ac.th/web/%20%20และ
http://www.npu.ac.th/
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร 

แนบทา้ยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเปน็พนักงานตามสัญญา 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต ์

คุณวุฒไิม่ต่ ากวา่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเทา่ อัตราเงินเดือน 9,400 บาท 

ล าดับ

ที ่
ต าแหนง่ สังกัด 

จ านวน

อัตรา 
คุณสมบัติ หมายเหต ุ

๑ พนักงาน    

ขับรถยนต์ 

คณะวิทยาการจัดการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑ อัตรา ๑. ส าเร็จการศึกษาในไม่ต่ ากวา่ระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

๒. มคีวามกระตอืรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ 

อดทน และ มมีนุษยส์ัมพันธ์ท่ีด ี

๓. มีความสามารถในการติดต่อ

ประสานงาน 

๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการได้ 

๕. ผ่านการเกณฑ์ทหาร 

๖. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์

ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ร า ชก า ร จ ะ ไ ด้ รั บ

พิ จารณา เ ป็นกรณีพิ เศษ (แสดง

หลักฐาน) 

 

 

 


